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 تمهيد

 أما بعد:احلمد هلل. والصالة والسالم عىل رسول اهلل. 

ه من مقاالت وبحوث وتغريدات ر يشتمل عىل عاّمة ما نرشت  ف  فهذا س  

. (1)عرش عاًمامدًة تناهز مخسة يف خمتل ف وسائل النرش وفتاَوى يف علوم العربية 

قًة، وقد كانت أشتاًتا  ها بلت  عىل النظر فيها فصنّفت  ها، ثم أقمجعت  تتبعت ها وفمتفرِّ

قها، ولَفف ت  كل بحسب علومها وأبواهبا، وأّرخت  هلا لي عرف سابقها من الح

ا إىل أشكاهلا،  ،مسألة منها بأمثاهلا الفحص  هرجـم  وأَجل ت  فيها ولززُت 

َظلت  أنرشها يف مدّونتي ملت  فيها قلم اإلصالح والتهذيب، ووأعوالتدقيق، 

. وقد تقاضاين ذلك نحًوا من ثالثة أعوام. ثم حتى تكامل نرشها ين ب عيدات  بَ 

ب  الفاضل   فر واحد لتَ  انَتَدب أخي املهذَّ ل سه  حممود املسعودي إىل مجعها يف س 

َهد يف تنسيق ، فكابَد نسخها من املدونة وجَ من كَثبن  مسائلها ا ومراجعة  قراءُت  

بته وبارك يف عمله. والشكر أجزل مثو له وآهيا وأبياُتا وحواشيها، فشكر اهلل

 عارفًة.لكّل من أفادين بفائدةن أو أسَدى إيّل أيًضا 

ل عليه ألنه النسخة األخرية  وما نرشت ه يف هذا املجموع فهو املعتَمد املعوَّ

حة.  ث املصحَّ دَّ عىل قدر ما جيتمع من الّزيادات ويتواََف  كّل حين والنّية أن ُي 

، وأن عىل كثرة إصابته َمن َبهةً صفحاته  كثرة  وأرجو أن تكون من التصحيحات. 

َظم االنتفاع به. وأسأل اهلل أن يعصمني من الع جب تكون كثرة  إصابته 
سبًبا لع 
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لل، ومن  وأن ي عيذين، خطئهاملكابرة عىل أن جَين بني ، وبصوابه من اخلَطل والزَّ

 تكاذب الَقول والعَمل.

ا  –رأي يف هذه املقاالت من اختالف يف ال يك  وما  فعن  –وهو قليل جدًّ

دن تركت ه،  كَ ولغرضن أبقيت ه، وذلك لعم  ّف عن حَركة الف  ر وعن يكون آيًة تش 

ل االختالف، تقّلب النَظر يف ما عاجلت ه من املسائل، وألن كثرًيا من املسائل حتتم  

ه،  ،وتقَبل الرأي وأخاه أن يكون ما رجعت  عنه هو  فجائز  واملذهَب وضدَّ

 ما أخذت فيه هو اخلطأ.الصواب، و

باوإين حي أنرش مقااليت هذه أَلتذّكر صاحًبا يل عَرفت    أّيامَ  ه يف َمطلع الصِّ

وكان ال  .نقّي اجليب مأمون الغيبفعَرفت  منه رجاًل وىَل مقااليت كنت أكتب أ  

ه رّبام وكنت   .يفتأ يشّجعني وَينصح يل  ،الفينَة بعد الفينة يف ما أكتبه استرشت 

ق املحفوَف باحلكمة، وهو الصديالتدبرَي و ،ه الرأي املؤيَّد بالّسدادمن فأجد

ّلة- اهلل مهسلّ  – حممد بن عبد الرمحن اجلنيديل إليه أهدي . و، فله الشكر والتَّج 

 ل.هذا العم

 .{مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ }
 

 وكتبه:                                                                                      

 أبو قصّ                                                                                     

 فيصل بن عيل املنصور                                                                         

   .هـ1224/ 1/ 44                                                                           
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(1)شرح حماسية معن بن أوس المزني
 

 (2)القصيدة:  

  : ]بحر الطويل[(3)قال معن بن أوسن امل َزينّ 

َك مــا أدري  -1  - ألوَجــل   وإين –لَعمــر 

ــل  وإيّن  أخــوَك ا -4  مل َأح 
ــد  ــّدائم  العه  ل

 أحارب  َمن حاربَت مـن ذي عـداوةن  -5

ــي -2 ــا قطعَتن نيا إذا م ــدُّ ــَتقطع  يف ال  س

ـَك واصـل   -1 بال  ّثت  ح   ويف النّاس  إن رَّ

ــه   -1 ــاَك وجدتَّ ــف  أخ
ــَت مل ت نص   إذا أن

ـن أن َتضـيَمه   -3
ـيف  م   وَيركب  َحدَّ السَّ

 مل َتَكـ -7
 
 د  إذا انرصفت  نفيس عن الّّشء

 

 

 

 

ـــــة  أّول    ـــــدو امَلنّي ـــــا َتع ن ـــــىل أيِّ  ع

ل    إَن ابــزاَك خصــم  أو َنبــا بــَك َمنــز 

ـــل   ـــَت فَأعق  م ـــايل  إن َغر  ـــب س  م أح  وَّ

ل   ـــدَّ ـــُف َتَب ـــانظر  أيَّ َك ـــَك، ف  يمينَ

ل   تحـــوَّ ـــىَل م 
يف األرض  عـــن دار  الق   وَّ

ــل   ــاَن َيعق  ــران  إن ك ج ــَرف  اهل  ــىل َط  ع

ـيف     السَّ
 َمزَحـل   إذا مل يكن عـن َشـفرة 

ــل   قبـ   إليـــه  بوجـــهن آخـــَر الـــّدهر  ت 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .هـ1221/ 10/ 13( ن رش يف التلجرام يف قناة )خمتارات شعرية للحفظ( ويف فسبك وتويرت يف 1)

( كتبت  رشَح هذه القصيدة استجابًة لطلب أخي الشيخ سليامن العبودي من أجل نرشها يف قناة 4)

 )خمتارات شعرية للحفظ(.

ن بن أوس امل َزيّن، شاعر  جميد فحل من خمرضمي اجلاهلية واإلسالم. له مدائح يف بعض 5) ( هو مع 

هري بن أيب سلمى. وأشعر أهل الصحابة. كان معاوية يفّضله ويقول: )أشعر أهل اجلاهلية ز

ه يف أواخر أيامه. مات  ّف برص  اإلسالم ابنه كعب ومعن بن أوس(. رحَل إىل الشام والبرصة. وك 

احلامسة »والبرصيِّ يف « ديوان احلامسة»هـ. وهذه األبيات من خمتار أيب متام يف 12يف املدينة عام 

 .«البرصية
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 :مناسبة األبيات  

ه  ، فهجَره صديق  ج بأخت صديقه، فاّتفق أن طلقها معن  كان معن  قد تزوَّ

  وحَلف ال يكلمه أبًدا، فقال معن  هذه األبيات يعاتبه ويستعطفه.

 :رشح األبيات  

َك ما أدري  -1  - ألوَجل   وإين –لَعمر 

 

 

 

 

 

ـــــة  أّول    ـــــا َتعـــــدو امَلنّي ن  عـــــىل أيِّ

 

 

 

 

 

 

 

  :(1)التفسري -

مر، أي مدة  احلياة. وال  -أ ر بفتح العي معناه الع  رك: الَعم  اللفظ: َلَعم 

ي ستعَمل يف القسم إال بالفتح. أوَجل: من الوَجل، وهو اخلوف. وجيوز أن 

. أو أفعَل  تفضيل، أي:  يكون يف هذا البيت فعاًل مضارًعا، أي: وإين ألخاف 

َوف  منك. وحذَف )منك(، وهو جائز. أو صفًة مشبَّهة، أي: وإين  وإين ألخ 

(، غري  (. وهو الراجح. ونظريه )أعمى( و)عمن لن ، فيكون بمعنى )وج  خلائف 

  أهنم مل يقولوا يف مؤنثه: )وجالء( كام قالوا: )عمياء(.

( معرتضة بَي الفعل )أدري( -ب ومفعول ه  الرتكيب: مجلة )وإين ألوجل 

.)   الذي هو مجلة  )عىل أّينا تعدو املنية أّول 

نا يفجؤه املوت قبل اآلخر. وإين  ك يا صاحبي ال أدري أيُّ
يقول: وحيات 

ل  من كال االحتاملي.   خلائف وج 

                                                           

ئل منطوقه إفراًدا وتركيًبا، أي بيان  معنى ما قاله الشاعر ( املراد به بيان  ظاهر املعنى برشح دال1)

 .باللفظ
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: أراد أن يقول لصاحبه: اعلم  يا صاحبي أن حالنا ال خترج (1)التأويل -

إما أن متوت قبيل، فإن متُّ قبلك مل عن أحد أمرين: فإّما أن أموت قبلك، و

ع  تلبث أن تندم عىل رصمك يل وزهادتك يف إخائي، وذلك أن املوت من ما ينز 

الب غضة ويقطع املنافسة ويوجب الشفقَة ويدعو إىل التنويه بمآثر املّيت ويدّل 

 الشعراء  إىل 
عىل حاّق قدره وعىل مكانه الذي كان يسّده ويملؤه. وقد أملَعت 

ا:هذا ا   ملعنى، فمنه قول تأّبط رشًّ

ـــَدمن  ـــن ن ـــنَّ م ـــيل السِّ ـــرعّن ع  لتق

 

 

 

 

 

ـــا بعـــَض أخالقـــي   إذا تـــذّكرَت يوًم

 

 

 

 

 

 

 

  وقول  َعبيد بن األبرص:

بني ـــد  ـــوت تن ـــد امل ـــك بع  ال أعرفنّ

 

 

 

 

 

ـــــي زادي  ـــــا زّودتن ـــــايَت م  ويف حي

 

 

 

 

 

 

 

ىًل ال ودَّ بعده، وعن هجرن 
ال وصل يمحو  وإن متَّ قبيل كان افرتاقنا عن ق 

خط ال مستعَتب منه، وكان آخر  أمرنا بعد هذه العرشة الطويلة  أثَره، وعن س 

وهذا اإلخاء الوثيق التدابَر والشحناء، وإنام األمور بخواتيمها. وإين لوجل  

. ام يقع أول    مشفق من كال األمرين اللََّذين  ال أدري أهيُّ

دَة هبذا البيت، وذلك أنه : أحسن الشاعر يف استفتاحه القصي(2)النقد -

                                                           

ف ما يريد الشاعر 1)  املعنى، فهو تغلغل  إىل تعرُّ
( املراد به بيان  باطن املعنى أو معنى املعنى أو ظالل 

ره لفظه. وتأويل اللفظ يف اللغة: تفسري ما يئول إليه معناه  .أن يقوله من ما مل يصوِّ

ه. وكذلك أصل  معنى )النقد( يف اللغة. ( املر4) َرر  ه وع  رر  اد به ذكر  حماسن البيت ومساويه، وغ 

رر( يف استعامل املتقّدمي قريبان من لفَظي )اإلجيابيات( و)السلبيات( يف كالم  رر( و)الع  ولفَظا )الغ 

 .«44/ 4البيان والتبيي »املحَدثي. وانظر 
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َر تعداَد  كان الرحيل وَحت م االفرتاق، وأخَّ َر صاحبه بفجاءة املوت ووش  ذكَّ

فضائله معه والتنويه بحسن بالئه وصدق  إخائه إىل البيت الثاين، وذلك كي 

يستميل قلبه ويسّكن من نافر إقباله أّواًل ألن للموت هيبًة ترتدع منها النفوس 

َم أن ذكره هذا للموت مستلزم  للتذكري بسالف وختشع هلا القل
وب. وعل 

اإلخاء، والتحذير من القطيعة والبغضاء. ولو ابتدأ األبيات بعدِّ فضائله 

ته مل يأَمن أن هَييج ذلك صاحَبه فيغرَيه باملراء واملكابرة فيدافَعه  وشواهد أخوَّ

  عن بعض ما اّدعاه أو يورَد عليه مثله أو أزيد منه.

(، إذ نّبه بذلك ومن حما سنه أيًضا ل طف االعرتاض بقوله: )وإين ألوجل 

عىل أنه خائف من كال األمرين: أن يموت صاحب ه قبله، وأن يموَت هو قبل 

صاحبه. واحرتس بذلك من أن ي ظّن أنه يوّد لو مات قبل صاحبه فيعرَف قدَره 

و مات صاحب ه قبله بعد موته ويندَم عىل ما فرَط منه يف حّقه، أو ي ظّن أنه يوّد ل

استعجااًل لفراقه والتامًسا لنسيان ذ َكراته معه وتشّفًيا منه لسوء جزائه، بل هو 

خائف  أن يموت صاحب ه قبله فيخرَس مودته، وخائف  أيًضا أن يموت قبل 

لح أحّب إليه، والرتايض  صاحبه فال يعرف صاحبه قدَره إال بعد موته. والصُّ

ق  بالغ وتلطُّف بديع. ثم أحسن أيًضا اإلحسان كلَّه آثر  عنده. ويف هذا اسرتقا

بأن جعل هذه اجلملة معرتضة يف جوف قوله: )ما أدري عىل أّينا تعدو املنية 

ف صاحبه من أول الكالم احرتاَسه هذا ويبيِّ له إشفاقه من نزول  ( ليعرِّ أول 

مفارقة  املوت بأحدمها وينفَي عنه ما قد يسب ق إىل قلبه من توّهم رغبته يف

  أحدمها اآلخَر باملوت.
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ومنه دّقة وصفه ملجيء املوت إذ جعله عدواًنا، وذلك قوله: )تعدو املنّية(، 

فشّبهه يف فجاءته ويف رسعة حلوله باألَسد حي يعدو عىل فريسته وينقّض يف 

إثرها. ومعلوم  ملن شاهد ذلك منه أنه يكون يف غاية الفجاءة ورسعة الوثبة 

ّماين، يف إحدى وعن متام االست ند الزِّ
خفاء وشّدة املخاتلة. ومن ذلك قول الف 

  الروايتي:

شــــــــية الليــــــــث    مَشــــــــينا م 

 

 

 

 

 

ـــــــبان    ـــــــث  غض ـــــــدا والّلي  ع

 

 

 

 

 

 

 

  وأنكرها املرزوقّي، وآثر عليها رواية )غدا(. ويف ذلك نظر.

  وقول  عبد يغوث احلارثي:

ــي ــة أنن ليك ــرك م 
ــت  ع  ــد علم  وق

 

 

 

 

 

ـــد  ـــث  مع ـــا اللي ـــاأن ـــه وعادي ا علي  يًّ

 

 

 

 

 

 

 

وإنام أراد الشاعر من وراء ذلك حثَّ صاحبه عىل تاليف األمر وعىل 

ين  فيخَطَف أحَدمها. ب املوت عليهام مغرتَّ
  املبادرة إىل الصلح حماذرًة من أن يث 

وي )تغدو املنّية(. والرواية األوىَل أشعر وأجود خالًفا للنَمرّي.    ور 

إنه استطاع أن يطوي يف هذا البيت كال االحتاملي ومنه براعة اإلجياز، ف

(. وقد أغنته  ، وذلك يف قوله: )ما أدري عىل أّينا تعدو املنية أول  اللذين ذكرت 

هذه اللمحة املقتَضبة عن اإلسهاب يف بياهنام إذ أمكنه أن يدّل عليهام باللزوم. 

فق ومن حسم دواعي املناز سن اخلطاب ومتام الرِّ عة واملجاذبة ويف هذا من ح 

  ما ال خيَفى.

ـل   -4  مل َأح 
 وإيّن  أخوَك الـّدائم  العهـد 

 

 

 

 

 

ل    ــز  ــَك َمن ــا ب ــم  أو َنب ــزاَك خص  إَن اب
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  التفسري: -

ئواًل(. إَن  -أ : مل أحتّول أو أتغرّي، من )حال ُيول َحواًل وح  ل  اللفظ: مل أح 

ذفت مهزة )أبزاك( ونق   لت حركتها إىل النون ابَزاَك: أصله )إن  أبزاك( فح 

الساكنة قبلها. وهي لغة بعض احلجازيي. وأبزاك: أثقلك وأعياَك. والظاهر 

ه وتأّخر ظهره  م صدر  َي الرجل  يبَزى، فهو أبَزى: إذا تقدَّ أنه مشتّق من بز 

ودخَل. وهو ضدُّ األحدب، فكأن معنى )أبزاك( جعلَك أبَزى بإثقال ظهرك 

مل عىل الظهر. وهي بالتكاليف واملطالب، عىل تشب يهها باملحسوس الذي ُي 

قريبة من معنى )آده يئوده(. وهذا أصّح من تفسريه بـ)غلبك وقهرك(. ومنه 

  قول الفرزدق:

ـــه ـــَك قـــد أبـــزاَك حممل   إن كـــان أنف 

 

 

 

 

 

ــق    ي ــب  إىل ز  ــم اخط  ــَك ث ــب  أتاَن  فارك

 

 

 

 

 

 

 

لتعدية، فهي نبا بك: إذا جعلك تنبو. والذي أراه أن الباء هنا بمعنى ا

بمعنى )أنباك( كام قالوا: )ذهب به وأذهبه(. ونبّو املرء عن منزله هو أن يمتنع 

  عليه القرار واالطمئنان فيه ألًذى أو هّم.

الرتكيب: يقول: أنا صاحبك الذي تعرف، مل أتغرّي عن ما عهدتَّني  -ب

  عليه من الغوث والنجدة متى ما أثقلك خصم أو أقلقك منزل.

ل: ملا فرغ من حتذير صاحبه فجاءَة املوت وتفريَقه بينهام، وَبَعَثه التأوي -

ر حسن صنيعه معه وصدق  والئه له رأى أن السبيل قد  باإليامء الرفيق عىل تذكُّ

ح بام أومأ إليه، فذّكر صاحبه بأنه أخوه الثابت اإلخاء، الدائم  دت له ليرصِّ متهَّ

، وأنه إن احتاج املوّدة، احلارض النّجدة، وأنه ال يزال عىل ده عليه مل يتغريَّ  ما عه 
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ه قائاًم بنرصته،  إليه يف أوقات الشّدة وجده رسيًعا إىل معونته منحاًزا إىل صفِّ

ل عليه أو مل يطمئن به منزله من ما جيده فيه من  وذلك إذا أعياه خصمه وثق 

  األذى واإلهانة. ونظري ذلك قول لبيد يف معلقته:

 أرَضــــــها تــــــّراك  أمكنــــــةن إذا مل

 

 

 

 

 

ـــا  ه ام 
ـــق  بعـــَض النفـــوس  مح   أو َيعتل

 

 

 

 

 

 

 

  وقول  امرئ القيس:

يــــــت  ببلــــــدةن فارقت هــــــا
 وإذا َأذ 

 

 

 

 

 

قــــــام     وال أقــــــيم  بغــــــري دار م 

 

 

 

 

 

 

 

مجّي:   وقول عبد قيس الرب 

ـــل  بـــه  ال حتل 
 
 واتـــرك  حمـــلَّ الّســـوء

 

 

 

 

 

ل    ــــزل  فتحــــوَّ ــــا بــــك من  وإذا نب

 

 

 

 

 

 

 

الشاعر يف إيثاره التعريَف حيث قال: )أخوك الدائم  النقد: أحسن -

العهد(، ومل يقل: )أخ  لك دائم العهد(، فكأنه يقول: إن يكن لك أخ  دائم العهد 

معروف بذلك فأنا األخ الدائم العهد. ولست أًخا منكوًرا من مجلة اإلخوان 

. وأحسَن أيًضا يف تعبريه عن الوفاء بدوام العهد ثم يف توكيد ه لذلك وحسب 

( مع أن دوام العهد مقتضن له ومغنن عنه، إذ أراد ل يقول  ل  بقوله: )مل أح 

لَت أنت عن العهد فقطعتني وتغرّيت عيّل أو تومّهت أين تغرّيت  لصاحبه: إن ح 

ل  ومل أتغرّي. وهذا من التوكيد البليغ املوافق ملوضعه.   فأنا مل أح 

(. وروَ  ى بعض العلامء )إَن ابزاَك والرواية املعروفة )إَن ابزاَك خصم 

، أي  عييه هو اخلطب  ل ظهَر املرء وي 
ثق  (. وأراها أصّح وأَسّد ألن الذي ي  خطب 

املصيبة أو املشكلة، وليس اخلصم، إذ اخلصم إنام يوصف باملحاربة أو اإليذاء. 

عىل أّن الكريم يأَنف أن يقول له قائل: )إن غلبك خصمك أو أعياك فأنا 
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رَّ به ألن هذه صفة األذّلة املستضعفي. أنجدك(، ويأَبى أ
ن ي نسب إىل ذلك أو يق 

هذا مع أن يف انتحال هذا القائل  النجدَة واملعونَة وادعائه أنه هو املخّلص له 

واملفّرج عنه إنزااًل لنفسه منزلَة القوّي وإنزااًل لصاحبه منزلَة املستضَعف 

بيات، فبعيد  أن يكون الذليل. وهذا خَطل من القول، ونقض  للغرض من األ

  هو ما قاله هذا الشاعر.

 أحارب  َمن حاربَت من ذي عداوةن  -5

 

 

 

 

 

ـــل    ـــَت فَأعق  م ـــايل  إن َغر  ـــب س  م أح  وَّ

 

 

 

 

 

 

 

  التفسري: -

اللفظ: مايل: املال  هنا اإلبل. وكذلك هو معناه إذا أ طلق يف كالم  -أ

ه من  رم ما يلزم املرَء سداد  مَت: الغ  ل: العرب. غر  ه يف غري جناية. أعق  دين ونحو 

ل عنك، وهو الغرامة.   أدفع الَعق 

الرتكيب: يقول لصاحبه: أحارب  من حتاربه من أعدائك. وإذا  -ب

  أصابتك غرامة منعت إبيل أن خترج للمرعى وقضيت  هبا غرامتك.

التأويل: ملا بّي يف البيت السابق صدق إخائه لصاحبه وصّحَة وفائه  -

جدته يف أوقات الشّدة فرّسَ ذلك يف هذا البيت فذَكر أنه يبذل له أنفس وقياَمه بن

ه فإنه جيود هبا للمناضلة عنه والقتال  بَذل، وهو النفس واملال، فأما نفس  ما ي 

ه فإنه هي ون عليه أن يؤدَيه عن صاحبه متى أثقله املغَرم وطول ب  معه. وأما مال 

  باألداء.

: )أحارب من حاربت( إذ جعل نفسه النقد: أحسن الشاعر يف قوله -

تابًعا لصاحبه وجعل إرادته منقادة إلرادته، وجعل صاحبه هو املبتدئ للحرب 
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ل اهلذيل:   املقتدَح لَزندها، فهو له كام قال املتنخِّ

طواعـــــةً   إذا ســـــدتَّه ســـــدتَّ م 

 

 

 

 

 

ـــــاه    ـــــه كف ـــــَت إلي ـــــام وكل  ومه

 

 

 

 

 

 

 

ا يف الرواية الساب قة )إَن ابزاك خصم( ألهنا وهذا من ما َيزيدك شكًّ

ر صاحبه رجاًل ضعيًفا مقهوًرا.  ره بصورة البطل القوّي املخلِّص وتصوِّ تصوِّ

ب إال ذا  ار  ه: )من ذي عداوة( ليس باجلّيد ألنه إن يكن صاحبه ال ُي  وقول 

العداوة فهو حشو ال طائل منه. وإن كان قد ُيارب غرَي ذي العداوة فهو 

غاية النرصة يف مذهب الشعراء مماألة  الصديق  اشرتاط  غري مستحَسن ألن

ه واالنضواء إىل صّفه من غري رشط وال ترّدد وال سؤال. وعىل  لصديقه وإنجاد 

  ذلك قول احلامّك:

م  ال يســـألون أخـــاهم حـــي َينـــدهب 

 

 

 

 

 

 يف النائبـــات عـــىل مـــا قـــال برهانـــا 

 

 

 

 

 

 

 

  وقول احلامك اآلخر:

:إذا اســت نجدوا مل يســألوا مــن د  عــاهم 

 

 

 

 

 

؟  ــــان  ــــأّي مك ــــربن أم ب ــــة ح  ألّي

 

 

 

 

 

 

 

صال الكرم. ومنه قول الشاعر:   وهم يذكرون مثل ذلك يف خ 

ـــؤاهلم ـــد س ـــون األرض عن  ال ينكت 

 

 

 

 

 

ــــــدان    ي ــــــاّلت بالع  ــــــب  الع   لتطّل

 

 

 

 

 

 

 

نن وأحسن  إجياًزا قول  احلامّك اآلخر:   وأسَلم من بيت مع 

ــو ــدنو وترج ــن ي ــوَك م ــوَك أخ  أخ

 حاربــَت حــارَب مــن تعــادي إذا

 

 

 

 

ـــــتجابا  ـــــَي اس ع ـــــه وإن د   موّدَت

ـــــا ـــــك اقرتاب ه من ـــــالح   وزاد س

 

 

 

 

 

 

  إذ وضَع )تعادي( موضع )حتارب( وبَرأ من التَّكرار واحلشو.

وقوله: )أحبس مايل( ختريُّ بارع لّلفظ، إذ كان يمكنه أن يقـول: )وأحـبس 
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ياء املتكّلم إمعاًنا يف الداللة عـىل املال( أو )مااًل(، ولكنه أضاف املال إىل نفسه ب

متام اإليثار، فهو يؤثر التفريج عن صاحبه من ماله اخلاّص. ثـم مل يقـل: )مـااًل 

ن مايل(، بل قال: )مـايل(، فهـو )مالـه( كلُّـه. ويف قولـه: )وأحـبس(  يل( أو )م 

تصوير بديع، إذ مل يقل: )وأدفع مايل عنـك( ألنـه أراد أن يكشـف عـن مقـدار 

ّظ صاحبه عىل حّظ نفسه، فهو يمنع إبله أن خترج للمرعى مع مـا يف تقديمه حل

هذا من فوات التمّتع بجامهلّن وهباء منظـرهن الـذي ذكـره اهلل تعـاىل يف قولـه: 

ـن مغالبــة [1]النحـل: ﴾ ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ائ﴿ ، وم 

 ﴾ ڻ   ڻ   ڻ   ڻ﴿املحّبة هلن والطَمع يف نامئهن الذي جاء يف قولـه: 
، وتسمح  نفسه عوًضا من ذلـك بـأدائهن [12]آل عمران: ﴾ے﴿تى قال: ح

 لذمامه 
 
 عن صاحبه ابتغاَء التنفيس عن كربه والقضاء

نيا إذا مــا قطعَتنــي -2  ســَتقطع  يف الــدُّ

 

 

 

 

 

ل    ـــدَّ ـــُف َتَب ـــانظر  أيَّ َك ـــَك، ف  يمينَ

 

 

 

 

 

 

 

  التفسري: -

: مضـارع )تبَّـدَل(. وأصـله  -أ ل  ـذفت إحـدى اللفظ: َتَبـدَّ (، فح  ل  )َتتبـدَّ

وئ   ﴿التاءين جواًزا. وذلك كثري يف القرآن ويف كالم الفصحاء نحو قوله تعاىل: 

ـــل: ﴾ۇئۇئ ـــه:  [12]اللي ـــى، وقول  ﴾ ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ ﴿أي: تتلظَّ
أي: تتبّدل. وال ت ستعَمل يف الفصحى املعارصة، ولكنها مسـتعَملة  [14]األحزاب:

  يف العاّمّية 

كيب: يقول لصاحبه: إنك إن قطعتني يف هذه الدنيا فكأنام الرت -ب
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  قطعت يمينك، فانظر هل جتد من كُف حتّل حمّلها وتغني َغناءها 

التأويل: ملا صّدر أبياته بتذكري صاحبه بتفريـق املـوت بيـنهام واسـتفتح  -

ل بعد ذلك إىل الترصيح واإلبانة فَعدَّ عليه آيات  خطابه باإليامء والكناية ثم حتوَّ

إخائه وعّرفه صدَق موّدته يف املايض واملستقَبل جتـارس قلـياًل عـىل اإليغـال يف 

الترصيح بعد أن ألَقى إليه ما هو حقيق أن يستميل به قلبه وبعـد أن اطمـأّن إىل 

َنفاق ذلك عليه وتأّثره به، فأدّل عليه بعض اإلدالل فحّذره عاقبة فراقه إيـاه يف 

ره يف الب يت األول عاقبَة فراقه بعد موت أحدمها. وقوله: )إذا ما حياُتام كام حذَّ

راد به )إن استمررَت عىل قطيعتي( ألنه قد كـان قطَعـه، فهـو نظـري  قطعَتني( ي 

، يقـــول لصـــاحبه: إن [1]الفاحتـــة: ﴾ٹ   ٹ   ٹ   ڤ﴿قولـــه تعـــاىل: 

استمررت عىل قطيعتي كنَت كـام لـو قطعـت كّفـك اليمنـى، ألن الكـّف أداة 

الترّصف. وجعَلها اليمنى ألهنا أرشف  وأكثر نفًعا. ومن ذلك قول  العمل وحمّل 

 ابن الدمينة:

ـــي ـــديك  جعلت ن ـــى ي منَ ـــي أيف ي   أب ين

 

 

 

 

 

ــــاملك     (1)فــــأفرَح أم صــــرّيت ني يف ش 

 

 

 

 

 

 

 

امَل دليل الّضعة.   فجعل اليمنى دليل الرفعة، والشِّ

  وقول  اآلخر:

 فأنـــت امـــرؤ كلتـــا يـــديَك مفيـــدة  

 

 

 

 

 

ـــام  ـــواكاش  ـــي س  ـــن يم ـــري  م  ل ك خ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

امل( للجهة املعروفة بكرس1) يح فإهنا بالفتح ( )الشِّ ها خطأ شائع. أما إذا أريد هبا الرِّ  الشي. وفتح 

 )َشامل(.
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ثم سأله أن يفتِّش وينظر أجيد صديًقا يقوم مقامه ويغني عنه؟ وقد علم 

  أنه لن جيد.

النقد: مجَع الشاعر يف هذا البيت إىل حتذير صاحبه الندَم عىل رصمه بعد  -

 املوت حتذيَره الندَم عىل ذلك قبل املوت أيًضا، فسّد عليه املخارَج ومل يدع له

. وقد اختار الشاعر لفَظ )قطعتني(،  لد إليه. وهذا بيان  عالن ًسا يلوذ به وخي  متنفَّ

ومل يقل: )هجرتني( أو )رصمتني( ليستويَف تشبيه اهلجر بقطع اليمي، فكأنه 

يقول: )قطعك يل هو قطع ليمينك(، فانظر كيف تأّتى له أن جيمع بي اللفظي 

، ثم انظر مع أن القطع األول بمعنى اهلجر، والق طع الثاين بمعنى البرت احليسِّ

كيف سّخر ذلك يف إحكام التشبيه وعقد املشاكلة. ولو قال: )إذا ما هجرتنَي( 

لسقط شطر  احلسن من هذا البيت. ومن حماسنه أيًضا اختياره لفَظ )يمي( دون 

 )كّف( ملا ذكرت  لك آنًفا من فضيلة اليمنَى وكثرة منافعها. ثم قال: )فانظر أيّ 

، فأمر صاحبه أن ينظر: هل من كُف  كُف تبّدل( بصيغة األمر فاالستفهام 

هلا بيمينه؟ وقد أيقن أن صاحبه لن يستطيع ذلك، ولكنه أحبَّ  يستطيع أن يتبدَّ

أن يكون هو املجيب عن ذلك وبعد النظر والبحث ليكون ذلك أدعى لتسليمه 

 وإذعانه، وأنَفى ملكابرته.

ثّ  -1 َك واصل  ويف النّاس  إن رَّ بال   ت  ح 

 

 

 

 

 

ل    تحـــوَّ ـــىَل م 
يف األرض  عـــن دار  الق   وَّ

 

 

 

 

 

 

 

  التفسري: -

ىل: البغض. ومنـه  -أ فت. الق  يت وضع 
مت فبل  ڃ   ڃ   ﴿اللفظ: رثَّت: قد 



     
 

28 
 

ل [5]الضحى: ﴾چ   چ   چ چ تحـوَّ َل(، أي مكان ي  ل: اسم مكان من )حتوَّ تحوَّ . م 

نتَقل إليه.   وي 

ل: إن ضع ف وصلك أو انقطع ففي الناس أبدال  الرتكيب: يقو -ب

منك. وإن ضاق عيّل امل قام بأرضك التي أجد  فيها البغض واألذى انتقلت 

ها.   عنها إىل أرض غري 

ف صاحَبه مقداَر ما سيلحقه من اخل رس   - التأويل: كأن الشاعر حي عرَّ

نفسه: )وأنت  بتفريطه يف حّقه وجتافيه عن صلته توّهَم أن صاحبه قد يقول يف

ك من ذلك ما يلحقني( فعطَف عليه هبذا البيت فقال:  أيًضا يا معن  سيلحق 

رًسا ملا جّربَته من موااليت لك ومسارعتي إىل نرصتك. وأما أنا  نا خ  أنت أشدُّ

لة فال تظنّّن إن  فإين وإن كرهت  القطيعة وأحببت استئناف املوّدة ومراجعة الصِّ

  جد أًخا أعتاضه منك أو أصيَب أرًضا حتمل ني عنك.أبيَت إال قطيعتي أين لن أ

م الشاعر يف هذا البيت لفَظي )الناس( و)األرض( ليوّكد  - النقد: قدَّ

  معنى االستغناء عن صاحبه إن أرّص عىل اهلجر والقطيعة.

ـه   -1 ـف  أخـاَك وجدتَّ
 إذا أنَت مل ت نص 

 

 

 

 

 

ـل    جـران  إن كـاَن َيعق   (1)عىل َطـَرف  اهل 

 

 

 

 

 

 

 

  التفسري: -

الرتكيب: يقول: إن مل ينصف املرء أخاه من نفسه ومل يقض حقوقه عليه  -

فإنه لن يلبث أن يراه مائاًل إىل هجره وخمتاًرا ملفارقته عىل صحبته إن كان له 

                                                           

ها خطأ شائع.1) جران( بكرس اهلاء. وضمُّ
 ( )اهل 
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  عقل ُيجزه عن اإلقامة عىل الذّل والّرضا بالظلم.

تى إذا ألَقى إليه ما التأويل: بدأ الشاعر أبياته مرتّفًقا بمخاطبة صاحبه ح -

تنهض به احلّجة عليه من تذكريه بأدّلة صدقه وآيات موّدته وتعريفه عَظَم َغنائه 

لَديه وشّدَة حاجته إليه، هاَجه ذلك عىل األنفة لنفسه أن حتمله املعاتبة 

ز والتأيّب وإظهار  واالستعطاف عىل إذالهلا واإلزراء هبا فجنح إىل التعزُّ

عان يف التحذير فأخرب صاحبه أنه إن أقام عىل جفائه له وقّلة االستغناء وإىل اإلم

جران صائًرا إليه، وذكَر له أن هذا هو  شفًيا عىل اهل  إنصافه معه فسيجده م 

جران( ومل يقل: )عىل اهلجران( أو  مقتََض العقل. وإنام قال: )عىل طَرف اهل 

هيجره مع قّلة إنصافه له، )هاجًرا لك( ليبيِّ له أنه ال يزال مواصاًل له وأنه مّلا 

ه بذلك أيًضا عىل إمكان تدارك األمر ومعاودة سالف اإلخاء.   وليدلَّ

ا فقال: )إذا  - النقد: من حماسن هذا البيت أن الشاعر جعل اخلطاب عامًّ

أنت مل تنصف أخاك( ومل يقل: )إذا أنت مل تنصفني(. و)أنت( هنا ليست خطاًبا 

)أنت( يف مثل قول امرئ القيس يف معّلقته، يف ملعيَّ يف ما أرى، بل هي مثل 

 إحدى الروايتي:

ـــه ـــدَّ فرَج ـــتدبرَته س ـــت إذا اس  وأن

 

 

 

 

 

ــأعزل    ــيس ب ــق األرض  ل ــافن ف وي  بض

 

 

 

 

 

 

 

ٹ   ٹ   ٹ    ﴿يريد معنى )وَمن اسـتدبَره(. ومنـه أيًضـا قولـه تعـاىل: 

ــرى الشــمس [13]الكهــف: ﴾ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ ــن ي ، أي )وم

(. وإنام اختار الشاعر هذا األسلوب ليجعل القضـية عاّمـة  حي إذن  يراها َتَزاور 
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مـة اجلنَـف والتحّيـز  واحلكم شاماًل له ولغريه، وذلك كي يـرّبئ نفسـه مـن ُت 

وليكون أدعى للرضا والقبول. ثم ذّيله بقولـه: )إن كـان يعقـل( ليبـيِّ سـبب 

مـن لـزوم خصـال  اإلرشاف عىل اهلجران، وهو أن ذلك من ما يوجبه العقـل

  األنفة ومنابذة دواعي املذّلة واملهانة. ويف ذكره هلذه العّلة حسن  تتميم للعذر.

ن أن َتضيَمه   -3
يف  م   وَيركب  َحدَّ السَّ

 

 

 

 

 

ـيف  َمزَحـل     السَّ
 (1)إذا مل يكن عن َشفرة 

 

 

 

 

 

 

 

  التفسري: -

ل( إذا تنّحى اللفظ: َتضيمه: تظلمه. َمزَحل: اسم مكان من )زَحل يزحَ  -أ

ـن(  ن أن تضيمه: معنـى )م  وتباعد. ويقال: )زَحل له عن موضعه( إذا فسَح. م 

ڌ   ڌ   ڎ   ﴿هنا البدل، أي )بدَل أن تضيمه(. ومنه قوله تعاىل: 

  .[57]التوبة: ﴾ڎ   ڈ

الرتكيب: يقول: وإّن املرء العاقل أيًضا ليحمله إباء  الظلم وكراهية   -ب

فّر منه وإن أفَض به ذلك إىل احتامل املشاّق املمّضة التي اإلقامة عليه عىل أن ي

يف ركوهبا من اإليالم واإلضجار وامتناع  االطمئنان مثل  ما يف ركوب حّد 

ا من ذلك َيزَحل إليه.   السيف إن هو مل جيد بدًّ

التأويل: كأّن الشاعر أجاب عن اعرتاض خّش أن َُييك يف صدر  -

ولكنك إن اعتضَت منّي صاحًبا غريي ومن صاحبه، وهو أن يقول صاحب ه: 

أريض أرًضا أخرى فإنك واجد  من مرارة فقدي مثَل ما حّذرَتني من مرارة 

                                                           

 ( َتضيمه: بفتح التاء من )ضاَمه َضياًم(. وال جيوز ضّمها.1)
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فقدك، فلسَت بأهوننا خسارة وال أيرسنا أمًلا. فأجاب الشاعر عن ذلك بأن 

يم، وأنه  ه حمتماًل للضَّ َ أّن أَمرَّ من فقده هو لصاحبه بقاؤ  فَصل بي األمرين، فبيَّ

ل به غرَيه استحالت هذه املرارة حالوًة عنده ألهنا نقلت ه من مرارةن أشّد  متى تبدَّ

 ناله وال ظلم   َيلحقه مل ألنه كذلك أمره فليس –أي صاحب ه  -منها. وأما هو 

  .جهته من ضيم  

النقد: من حماسن هذا البيت أنه شبَّه ما يلقاه املـرء مـن احـتامل الظلـم  -

، فهـو ال يـزال براكبن حدَّ السيف، و ـّر لـه قـرار 
ذلك أنه ال يطمئّن البتَة وال يق 

يتأّذى ويتململ ويتجاَف. وهذا تشبيه بديع. ومنها أنه ملا أعاد ذكر )احلّد( عـرّب 

عنه بـ)الشفرة( ألهنام وإن كانا مرتادفـي ففـي كـّل واحـد مـنهام مـن الظِّـالل 

ي ما ليس يف اآلخر، ففي عرضهام عىل خاطر املخاط ب زيـادة  يف توكيـد والوح 

املعنى ومعونة  عىل استحضار صورة اللفظ. عىل أن يف ذلك أيًضا تطرية للسمع 

ونفًيا للماللة وإحتاًفا للمخاَطب. وذلك كثري يف كالم اهلل تعاىل وكالم العـرب، 

، و)جـاء( [17املؤمنون:] ﴾ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھھ ﴿منه قوله تعاىل: 

ه:  و)اخلرج( هو [ 34]املؤمنون: ﴾ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ۈئ﴿بمعنى )أتى(، وقول 

 )اخلراج(. ومنه قول طرفة يف معلقته:

ـــا ـــَي مالًك ـــَن عّم ـــام يل أراين واب  ف

 

 

 

 

 

ـــد    ـــي ويبع  َء عن ـــن  ـــه ي ـــى أدن  من  مت

 

 

 

 

 

 

 

  و)النأي( هو )البعد(. وقول  َعدّي بن زيد، يف إحدى الروايتي:

 وقــــــّدمت  األديــــــَم لراهَشــــــيه  

 

 

 

 

 

ـــــى   ـــــاوألَف ـــــذًبا وَمين ـــــا ك  قوهَل
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 و)الكذب( هو )املي(.

 مل َتَكد  ـّإذا انرصفت  نفيس عن الش -7
 
 يء

 

 

 

 

 

ــــل    قب  ــــّدهر  ت  ــــَر ال ــــهن آخ ــــه  بوج  إلي

 

 

 

 

 

 

 

  التفسري: -

الرتكيب: )إليه بوجهن آخر الدهر ت قبل(. قوله: )بوجه( متعّلق بـ)ت قبل(،  -

  أي: تقبل إليه بوجهن آخَر الدهر.

قول: إذا عافت نفيس الّشَء وأدبرت عنه فإهنا ال تكاد ت قبل إليه بوجهها ي

  أبًدا مّرة أخرى.

التأويل: انتَهى الشاعر يف هذا البيت إىل الغاية يف ختويف صاحبه عاقبَة  -

ه. وكأنه أحّس أن صاحبه قد يستهي بام  ه حلقِّ إجحافه به وهضيمت ه له وبخس 

جرانه ومباعدته فإنه ال ذكره آنًفا من حتذيره ألنه ر م أنه وإن صار إىل ه  بام توهَّ

ينَشب أن يرجع إليه ولو بعد حي، فسّد عىل صاحبه هذا املنفذ وأغلق عليه 

م  أين إن هجرتك لسوء صنيعك معي فإين  باب التعلُّل به فقال له: وال تتوهَّ

ىل سأعاود وصَلك يوًما، فإن طباعي تأَبى ذلك. واعلم  أين لست رسيًعا إ

لت  عليها انرصفت نفيس عن الّشء 
 
القطيعة، ولكن متى اضط ررت إليها ومح 

وزهدت  فيه، ومتى وقع ذلك منها فإهنا ال ت قبل عليه بوجهها آخر الدهر 

  ومنتهى أمد احلياة.

النقد: أجاد الشاعر يف نسبته االنرصاَف إىل نفسه فقال: )إذا انرصفت  -

(، ك لطان يده، فليس له نفيس( ومل يقل: )إذا انرصفت  أن ذلك أمر خارج عن س 
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إال الطاعة واالّتباع. وهذا عىل حّد قوهلم: )ال تطاوعني نفيس(. ومثل ه بيت  

 الالمّية املنسوبة إىل الشنفَرى:

ــــّرًة ال تقــــيم  يب  ولكــــّن نفًســــا ح 

 

 

 

 

 

ل    ــــوَّ ــــثام أحت ــــيم  إال ري ــــىل الّض  ع

 

 

 

 

 

 

 

  فنسب إباء الضيم إىل نفسه.

عن الّشء( ومل يقل: )عنك( ليكون أبعَد من التحّيز وأحظى ثم قال: )

ه هبذا األمر وال قرَصه عليه، بل هو عامٌّ فيه ويف غريه،  بالَقبول إذ مل خيصُّ

وليكون أيًضا أدّل عىل اللزوم والثبات جلريانه يف اجلميع، فهو بمنزلة العادة 

 . وال يزولاملاضية والطبع الراسخ الذي ال يتغرّي 

 

 غة األبيات:بال  

ف  مجع الشاعر يف هذه األبيات املعدودة ألواًنا شتى من اخلطاب، وترصَّ

ف، فقد بدأها باإليامء الليِّ املوادع، ومل يزل يتدّرج   من الترصُّ
يف معانيها بوجوهن

حتى ختمها بالترصيح اجلريء الصادع، ومجع فيها بي اإلجياز واإلطناب، 

إلطامع واإليئاس، وبي التعميم والتخصيص، وبي الرتهيب والرتغيب، وبي ا

 ل فقه، فخّوف صاحَبه عاقبة اهلجر بعد 
ن
ووَفَّ املعنى حّقه، وقَرن إىل كل يشء

ف صاحبه حاجته إليه، ثم أحسن  موت أحدمها، وعاقبَة اهلجر يف حياُتام، وعرَّ

ل من لزوم حاجته إىل صاحبه، وأحكم َعقد احلجج، وسّد خمارج  التنصُّ

ق بي املختلفات، وأنزَل التصوير يف موضعه، واستعان بالتقديم االعتذار ، وفرَّ

والتأخري يف حمّله، وتقّلَب بي اإلخبار واألمر واالستفهام للتوصل إىل غرضه، 
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م أيًضا ملا قد يعتلج يف صدر صاحبه، ثم أجاب عن هذا كلِّه  وألطَف التفهُّ

 بأوضح عبارة وأعذب بيان.

│ 
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 (1)رئ القيس يكثر خطأ الناس فيهامواضع من معلقة ام

 

خول( -1 خول فحومل(. )الدَّ بفتح الدال ال  )بسقط الّلوى بي الدَّ

 بضمها. وهو موضع.

َهراقة( بفتح اهلاء هنا وجوًبا ألن اّل  -4 (. )م  َهراقة  )وإن شفائي عربة م 

  خيتّل الوزن. وإسكاهنا يف غري هذا املوضع لغة.

 َميل -5
 ميل( بكرس امليم. عىل بناء اسم اآللة.)حتى بّل دمعَي حم 

  (. )حم 

)فجئت وقد نَضت لنومن ثياهَبا(. )نَضت( بتخفيف الضاد ال  -2

بتشديدها، أي: خَلعت وألَقت. وهي الثابتة عن املتقدمي الثقات. وذكر أبو 

أن من املعلمي من ينشدها بالتشديد، ولكنه مل  «رسالة الغفران» العالء يف

 ، وضّعَفه.ينسبه إىل عامل

  )وما إن أرى عنك الَغواية تنجيل(. )الَغواية( بفتح الغي. -1

َزل( بضم الياء وفتح الزاي  -1 َزل(. )هي  )ومن ُيرتث حرثي وحرثَك هي 

عىل صيغة املبني للمجهول. والصحيح أن هذا البيت والثالثة التي قبله لتأبط 

ا.   رشًّ

ل(. )املتن -3 ل( بكرس الزاي املشددة. وهو )كام زّلت الصفواء باملتنزِّ زِّ

                                                           

 ( يف رواية الشعر واألدب.1)

 .هـ1255/ 11/ 5هـ وملتقى أهل اللغة يف 1255/ 11/ 7ن رش يف تويرت يف 
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  مضبوط يف كثري من الكتب بفتحها. ومل أجد له وجًها من السامع أو القياس.

ح   -7
( بفتح الياء ال بضمها، أي: ح  بامء في غَسل(. )َينَض  )دراًكا ومل َينض 

ا عن شيخه أيب حاتم عن  «املعاين الكبري»هذا ابن قتيبة يف  يعرق، ذكر مرويًّ

عىل ذلك أبو بكر البطليوك  وز يف الضاد الكرس والفتح، نّص األصمعي. وجي

 . ومل أر من احتّج هبذا النقل الرصيح.«رشح األشعار الستة»يف 

َتار( بتخفيف التاء ال بالتشديد. -5 َتار فيذب ل(. )السِّ ه عىل السِّ   )وأيرس 

ثاء َفل كة مغَزل(. )َفل كة( بفتح الفاء. وجيوز ا -10 لكرس. )من السيل والغ 

 وال ت َضّم.

│ 
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الشعر »تاب تعقيبات على نقد السيد صقر لتحقيق أحمد شاكر لك
 (1)لابن قتيبة «والشعراء

 

ر هبام الشيخ  أمحد  شاكر كتاب  الشعر »كنت  قرأت  املقالي اللذين َصدَّ

 
 
 . فرأيت ه السيد صقر ينتقد  هبام حتقيَقهالبن قتيبَة . ومها مقاالن  كتَبهام« والشعراء

وايات  الصحيحة  الثابتة، فأحببت أن أبي ما عرفت ه منها يف هذه  أنكَر بعَض الرِّ

 املقالة داالًّ عىل مواضعها من كتب العلامء.

 (:10/  1قال السيد صقر ) -1

 )وقال اآلخر:

 أرأيت إن بكـرت بليـلن هـامتي

 

ـــوايب  ـــا أث ـــا بالًي  وخرجـــت منه

 

 

 

... 

 وهو خطأ، والصواب:

 ا أثـــوايبوخرجـــت منهـــا عارًيـــ

 

 

 

 ... ألن اإلنسان ال خيرج من الدنيا بايَل األثواب، بل خيرج منها عارًيا(.

 قلت  :

( 511هذا ليس خطًئا كام ذكَر، فقد رواها كذلك أبو عيّل القايل )ت

                                                           

 ( يف رواية الشعر واألدب.1)

هـ. ون رش ملحقه يف بعض 1250/ 3/ 11هـ و1250/ 3/ 5ن رش أصله يف املجلة الثقافية يف 

 .املنتديات



     
 

08 
 

ج عىل وجهي  ذكَرمها أبو عبيد  (435/  4) «أماليه»يف . ويمكن  أن خيرَّ

 :«544/  4الآليل »( يف 273البكريُّ )ت

َ عادًة.
مها: أن األكفاَن ال تكون إال من ما بيل   أحد 

، أراَد أنَّ مصـرَيها  اآلخر: أن يكون هذا جمـاًزا مرَسـاًل َعالقت ـه املسـتقبليَّة 

وكام يقال: قتلت  القتيَل.  [51]يوسـف: ﴾ۅۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿للب ىل كام قاَل تعاىل: 

 و يشهد  هلذه الرواية  قول  النابغة اجلعدي:

 وخرجــت منهــا بالًيــا أوصــايل  خت بليلن هامتيأرأيت إن رص

 
وهو شاهد  للسامع  ألنه اهتدَم هذا البيَت مل يغريِّ فيه إال الكلمة األخرية، 

ه حاَل خروجه من الدنيا، وإنام تبىَل بعد  وشاهد  للقياس  ألن املرء ال تبىَل أوصال 

 ذلك.

 (:15/  1قاَل السيد صقر ) -4

 سلمي:)كقول العباس بن مرداس ال

 ومـــا كـــان بـــدر  وال حـــابس  

 

 يفوقــــان مــــرداَس يف جممــــع   

 

 

 

وكذلك ورَد مرًة أخَرى ...، وهو خطأ. والصواب: )وما كان حصن  وال 

د املصادر التي فيها هذه الرواية[(. ( ]ثم أخذ يعدِّ  حابس 

 قلت :

 2طبقات ه »( يف 450واه  كذلَك ابن  سعدن )تما خطَّأه ليس بخطأ، فقد ر

العقد »وهو يف « . 1010صحيحه، رقم » ( يف411ومسلم  )ت« 434/ 
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 ( عن أيب حاتمن السجستايّن.547البن عبد ربه )ت «513/  1الفريد 

 ) ، فـ)بدر 
، فإن عيينَة هو ابن حصن بن حذيفة بن بدرن وله وجه  من النظر 

ه وإن كنت أرى أن األرجَح رواية  )حصن( حتى يقاب َل )حابًسا(  جدُّ

م رواية  نسخةن عىل و)مرداًسا( أل ، ولكن ال جيوز أن ت قدَّ ين  هنام أبوان وليسا جدَّ

واية  التي فيها حمتملًة   الرِّ
ق وكانت  أخَرى إذا كانت األوىَل أوثَق عند املحقِّ

. ق أن يعلِّق يف احلاشية بام يشاء   مقبولًة. وللمحقِّ

 (:12/  1قال السيد صقر ) -5

ـــيه   ـــَم لراهَش مت  األدي ـــدَّ  )وق

 

ــــاوأ   لفــــى قوهلــــا كــــذًبا ومين

 
مت  األديَم(. وهو خطأ، والصواب:  هكذا جاء يف الطبعتي: )وقدَّ

.) ) دت   )وقدَّ

 قلت  :

 ( يف403هذه الّرواية ليست خطًئا، فهي رواية أيب زكرياَء الفراء )ت

الديباج »( يف 410وأيب عبيدَة معمر  بن  املثنَّى )ت  «53/  1معاين القرآن »

. «31/  1طبقات فحول الشعراء »( يف 451من اجلَمحيِّ )توابن  سال «114

هبذه الرواية.  «111املوشح »( يف 572ونقَل كالَمه أبو عبيد اهلل املرزباينُّ )ت

الزاهر يف معاين كالم الناس  »( يف 547وهي أيًضا رواية  أيب بكرن األنباريِّ )ت

واجلوهريِّ  «174 نقد الشعر» ( يف553وقدامَة بن  جعفر )ت «113/  1

/  4 أماليه» ( يف251والرشيف  املرتَض )ت «10/  3 الصحاح» ( يف555)ت
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 «425/  1يف أمثال العرب  املستقىص» ( يف157والزخمرشيِّ )ت  «417

هم.  وغري 

ف فيه خرَب َجذيمَة األبرش  مع  باديِّ يص 
وهذا البيت  لَعديِّ بن زيد الع 

اء عندما دعته إليها وأومهت ه أهن ه وَتدين  له، فلام جاَء غدرت به الزبَّ ا ستتزوج 

مت األديَم )وهو اجللد املدبوغ( فجعلته حتت ذراعيه حتى ال يسيَل الدم   وقدَّ

( حتى ماَت.  ثم قطعت راهَشي ه  )ومها عرقان يف باطن الذراع  ترامها ظاهرين 

ر َجذيمَة وهو قاد   دت(، فهي تصوِّ مت( أبلغ  من )قدَّ واية )قدَّ م  إىل بل إنَّ ر 

م  لـه األديـَم  لَكها كام وعدته، فـإذا هـي تقـدِّ م له نفَسها وم   يطمع  أن تقدِّ
 
اء الزبَّ

لتقتَله . وهذه مفارقة  بالغيَّة  بديعيَّة  تعمل  عىل إبراز مفاصل  احلـدث  ومواضـع  

ر ـ دار اخليبـة واخل سـالعَجب منه بأجىَل صورةن، أال ترى أن ذلـك أدّل عـىل مقـ

ن   ڑ ک ک ک ﴿ هبام. ونظري  هذا اللون من البالغة قولـه تعـاىل: ياللذين  م 

 .[11]الواقعة: ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ﴿ وقوله: [104]الكهف: ﴾ک گ

 (:43/  1قال السيد صقر ) -2

 هو القائل: كي  )ود  

...  

ع  عن اللـؤم    نفسـه وإن هو مل ي رض  

 

ـــبيل  ـــاء س ـــن الثن ـــيس إىل حس  فل

 

 

 

ع  قال الشيخ يف رشحه: )أصل   َ الذل والتخشع،  –بفتح الراء  –الرضَّ

يقال: رضع له وإليه: استكان وخشَع، فاملراد هنا: إن مل يمنع نفسه عن اللؤم 
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ويغلبها( قلت  ]القائل السيد صقر[: والصواب: إن هو مل َيرَضح عن اللؤم 

اه ودفَعه»نفَسه. جاء يف   (.«اللسان ... الرضح: التنحية. وقد رضَحه: أي نحَّ

 : قلت  

بل الصواب ما ذكَره الشيخ  شاكر. وأما ما ذكَره السيد صقر فمردود من 

:  ثالثة أوجهن

ح)األول: أنَّ لفَظ  ال يصلح يف هذا املوضع  ألن معناه عنَد التحقيق   (الرضَّ 

ح  ، وإنام الرضَّ 
رم برفقن ليس التنحية كام نقَل إذ التنحية إبعاد  األشياء الكبرية اجل 

، فاللفظان يشرتكان كام ترى يف جنس  إبعاد  األشياء  رم بعنفن الصغرية اجل 

: اإلبعاد، ولكنهام يفرتقان  يف ما وراَءه،   يشهد  هلذا قول  الشاعر 

ـــاخن  ـــىل أ ض ـــي ع ـــام أن أت  فل

 

ينـــا  ز  ـــَن حصـــاه أشـــتاًتا ع   رضح 

 

 

 

 وقول الفرزدق:

هـــنَّ ملَّـــا
 كـــأنَّ َنجـــاء أرجل 

 

ــ  ــدح  الشَّ ــرَو يقت ــَن امل  اراـررضح 

 
(، فهو -وقد أباَن  – «العي  »وقول  صاحب 

 
ح: الرمي بالّشء : )والرضَّ 

. والذي يف  «اللسان» إذن بمعنى الرمي أو الطرح  وليس بمعنى التنحية والدفع 

يف تفسري هذا املعنى.  «الصحاح» وقد جتّوز صاحب «الصحاح» منقول  عن

نسان نفَسه عن اللؤم( ومتى ثبَت هذا أوجب لنا العلَم بأنه ال يقال: )رضح اإل

كام ال يقال: )رَمى اإلنسان نفَسه عن اللؤم( ال من جهة احلقيقة وال من جهة 

 املجاز.
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الثاين: أنَّا لو صححنا رواية )يرَضح( كام رأى السيد صقر لكان املعنى: إذا 

املرء مل جيانب اللؤَم مل يستطع أن ينال ثناء الناس عليه. وهذا معنًى قريب  

ها عن مقارفة ساذج. وإنام ا ويصربِّ  أراَد الشاعر أنه إذا مل هي ن  املرء نفَسه ويذهلَّ

، منه قول   أسباب اللؤم  مل جي د له مثنًيا. وهذا معنًى معروف  عنَد العرب 

 اخلنساء:

 هنــي  النفــوَس وهــون  النفــو

 

 س  يـــوَم الكرهيـــة أبقـــى هلـــا 

 
          :  وقول  اآلخر 

 ا هبـمي ألكرَمهــأهي  هلم نفسـ

 

 ولن تكـرم الـنفس التـي ال ُتينهـا 

 وقد أخذ دكي  بيَته من قول عبد امللك احلارثي: 

 وإن هو مل ُيمل عىل النفس ضـيمها

 

ـــاء ســـبيل    ـــيس إىل حســـن الثن  فل

 
ع(. ح لرواية )ي رض   وضيم  النفس وإهانتها متقاربان. ويف هذا مرجِّ

املجالسة »البيَت يف ( روى هذا 555نورّي )تالثالث: أنَّ أبا بكر الدي

ه أي «511/  2وجواهر العلم  ع( . ويظاهر  ًضا ما رواه ابن قتيبة برواية )ي رض 

ه يف  ، فإهنا فيه )يرصع(، فلعله وقَع يف احلرف  «155/  5عيون األخبار »نفس 

. وإنام كان ظهرًيا للرواية التي صححناها ألنه دال عىل أن  اخ  تصحيف  من الن سَّ

خيرج عن أن يكون عينًا أو غينًا وال سيَّام أن التقارب الذي  احلرف األخري ال

 أحد  
 
بينَهام أدنى من التقارب بينهام وبي احلاء، عىل أنه مل يرو  هذا اللفَظ باحلاء

، وإنام هو اجتهاد من السيد صقر رمحه اهلل.  من العلامء يف ما أعلم 
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قامة، فإنه ذكر أن وتفسري الشيخ شاكر لـ)أرضع( ليس مستقياًم كلَّ االست

ع( االستكانة واخلشوع ثم عدل عن هذا يف التفسري فقال: )فاملراد هنا إن  )الرضَّ

لَّ نفَسه عن اللؤم، أي  ذ  مل يمنع نفَسه عن اللؤم ويغلبها(. والصواب: إن مل ي 

ى  ق ذلك قول العرب يف املثل: )احلمَّ م. ويصدِّ مباعًدا هلا عن اللؤم، كام تقدَّ

 أذّلتني لك. ي أرضعتني لك( أ

 (:41/  1قال السيِّد صقر ) -1

 )من شعر هشام أخي ذي الرمة:

حتى إذا أمعروا صفَقي مبـاءُتم 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــم

 

ــراثيم    ــاَج اجل ــب  أثب د اخل ط  ــرَّ  وج

 ... 

رشَح األستاذ ]يعني شاكًرا[ البيت األول بقوله: )أمعروا: أكلوا. 

ون. اخل ط ب: مجع أخَطب، الصفقتان: الناحيتان. املباءة: منزل القوم حيث يتبوء

د باخل ط ب  وهو احلامر تعلوه خرضة(. ]قال صقر[ وهو خطأ ألن الشاعر مل ير 

 احلمرَي، وإنام أراد النوق التي كانت ترَعى...(.

:  قلت 

تكلف األستاذان تفسري معنى )اخل طب( فلم يصنعا شيًئا ألن هذه الكلمة 

فة عن )احلَط ب( باحلاء املهملة، مصَدر   )حَطَب(، فصواب البيت:مصحَّ

ــراثيم ــاَج اجل ــب  أثب د احلَط  ــرَّ  وج

 واألثباج هنا: األعايل. 

واجلراثيم: مجع جرثومة، وهي الرتاب  يكون أصاًل للشجرة ويكون 
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 مرتفًعا عن ما حوَله.

د  َبَلهم من النبات ورَعوا ما حوهَلم من املرَعى وجرَّ
يريد أهنم ملا أكلوا ما ق 

ر من الشجر عىل حي  إدبار من الربيع وإقبال من االحتطاب  أصوَل الشج

وا اجلامَل فانرصفوا إىل أعداد هم ومياههم التي كانوا عليها وقد   ردُّ
الصيف 

م كام قال يف بيت بعده: نت مجاهل   سم 

َمـه  مهجـر الضـؤبان أوَّ
 عركركن

 

ــذاف ربيًعــا أيَّ تــأويم   
 روض  الق 

 

 

نه. َمه(: سمَّ  و)أوَّ

 وكام قال الشامخ:

ــارةن  ــان  فص ــاَف الَقن ــَع أكن  ترب

 

 فــامواَن حتــى قــاَظ وهــو زهــوم   

 

 

 أي: سمي.

ة أخيه: َم قول  ذي الرمَّ ح بيَت هشام املتقدِّ  ويصحِّ

بن متنَــه  بــه عرصــات  احلــيِّ قــوَّ

 

ــه    ــاَج اجلــراثيم حاطب  د أثب ــرَّ  وج

 

 

 

 

« تاج العروس»و« التكملة»و« العباب»وهو ثابت عىل الصواب يف 

 .«اللسان»و« التهذيب»نه يف ومعدول  ع

ويف هذه القصيدة أخطاء  كثرية  من التصحيف  والتحريف  ورداءة الرشح  

ض هلا ألهنا ليست داخلة يف حدِّ ما ذكرت.  تركت  التعرُّ

فهذه بعض  التعقيبات عىل بعض نَقدات  السيد صقر كرهت أن أطوهَيا، 

ني إىل ذلك ما قاله السيد صقر: )وإين عىل هن جي الذي انتهجت  منذ أول يدفع 

اَد إىل إظهاري عىل أوهامي فيها وتبيي ما دقَّ عن  كتابن نرشت  أدعو الن قَّ
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فهمي من معانيها أو ندَّ عن نظري من مبانيها وفاًءا بحقِّ العلم عليهم وأداًءا 

 حلّق النصيحة فيه(.

 :م لحق يف تفصيل بعض هذه التعقيبات 

 خطأ؟ «بالًيا أثوايب»هل رواية  -1

 (:10/  1قال السيد صقر )

 )وقال اآلخر:

 أرأيت إن بكـرت بليـلن هـامتي

 

 وخرجــت منهــا بالًيــا أثــوايب 

 

 

 

 

... 

 وهو خطأ، والصواب:

ــوايب ــا أث ــا عارًي ــت منه  وخرج

 

 

 

 

 ... ألن اإلنسان ال خيرج من الدنيا بايَل األثواب، بل خيرج منها عارًيا(.

 فقلت يف أصل املوضوع:

( يف 511كذلك أبو عيّل القايل )تا كام ذكَر، فقد رواها هذا ليس خطئً 

ج عىل وجهي  ذكَرمه «435/  4أماليه » ا أبو عبيد البكريُّ . ويمكن  أن خيرَّ

 :«544/  4الآليل »( يف 273)ت

َ عادًة.
مها: أن األكفاَن ال تكون إال من ما بيل   أحد 

، أراَد أنَّ مصـرَيها اآلخر: أن يكون هذا جمـاًزا مرَسـاًل َعالقت ـه املسـتقب ليَّة 

وكام يقال: قتلت  القتيَل.  [51]يوسـف: ﴾ۅۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿للب ىل كام قاَل تعاىل: 
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 و يشهد  هلذه الرواية  قول  النابغة اجلعدي:

 أرأيت إن رصخت بليلن هـامتي

 

ــا أوصــايل  ــا بالًي  وخرجــت منه

 

 

 

 

 الكلمة األخرية، وهو شاهد  للسامع  ألنه اهتدَم هذا البيَت مل يغريِّ فيه إال

ه حاَل خروجه من الدنيا، وإنام تبىَل بعد  وشاهد  للقياس  ألن املرء ال تبىَل أوصال 

 ذلك.

 وملزيد من البيان أقول:

ّطأ رواية ما الفتقارها إىل بعض التأويل أو الشتامهلا عىل وليس جي ز أن خت 

. قدر من الغموض. ولو فعلنا ذلك لكان لنا أن نبطَل كثرًيا من رو ايات  الشعر 

ه لكاَن يل أن أقول مثاًل:  ولو جاَز هذا وأشباه 

ة  إن الصواَب هو رواية )بالًيا أثوايب( . وأما رواية )عارًيا أثوايب( فمغريَّ

 منها. ودليل ذلك أربعة أمور:

ه أيب بكرن  اظ، بل رواية  شيخ  ا رواية  أيب عيّل القايل خامتة  احلفَّ  األول: أهنَّ

الشعر »هذا غري  ورود ها يف «. 211/  1الزاهر »فظ  الكبري يف األنباريِّ احلا

 .«والشعراء

يف ما  –الثاين: أنَّ الّروايَة األخَرى روايَة )عارًيا أثوايب( أول  َمن رواها 

واية.«411 الوحشيات» أبو متَّام يف –أعلم   ه للرِّ  ، ومعلوم  عن أيب متامن تغيري 

واي َمل الغريب منها الثالث: أنَّ األصَل يف الرِّ ة ويف كثري من األشياء أن ُي 

عىل املعروف واملغمور عىل املشهور واخلفيُّ عىل الواضح. و)بالًيا أثوايب( أدَنى 
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ت إىل )عارًيا أثوايب( وليس  ريِّ ها عن الظاهر ثمَّ غ 
أن تكوَن هي األصَل خلروج 

 العكس.

دام  لبيت النابغ
 ة اجلعدّي:الرابع: أنَّ هذا البيَت إنام هو اهت 

 أرأيت إن رصخت بليلن هـامتي

 

ــايل  ــا أوص ــا بالًي ــت منه  وخرج

 

 

 

 

حيث نسَخه ومل يغريِّ فيه إال الكلمَة األخريَة. وليس لبيت النابغة إال هذه 

نا )بالًيا أثوايب( فامذا نصنع هبذا البيت؟ أوليست أوصال   . وهب نا غريَّ الّرواية 

ة من دفن    ه؟املرء ال تبىَل إال بعد مدَّ

عر؟ داد الشِّ  فهل نبطل ه ونخرجه من ع 

،  وبعد 

قي  فهذا كالم  أردّت أن أبيِّ به أنا لو أسلمنا تراَثنا إىل أذواق املحقِّ

ح ما خطَّأه.  َحه السيد صقر  ويصحِّ م لوجدنا من خيطِّئ ما صحَّ
واستحساناُت 

، وكل وبذلك يصبح  الرتاث  هنًبا لأليدي ألّن العقوَل ختتل ف  واألذواَق  تتباَين 

. ه راضن معَجب 
 إنسان بعقل ه واثق  وبذوق 

 حتقيق مادة )الرضح(. -4

ذهب ابن فارس إىل أن هذه املادة أصالن . والذي يظهر يل أهنا ثالثة 

ا:  هذا بياهن 
 أصولن

 األصل األول:

نف )أي بّشء من اجلهد(. وإن شئَت  رم بع  إبعاد األشياء الصغرية اجل 

 لَت: )هي بمعنى الرمي أو الطرح(.تعريَفها بمرادفها ق
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 ومن صور استعامهلا حقيقًة:

ح  احلىَص كام قاَل الشاعر: -1  رض 

ـــاخن  ـــىل أ ض ـــي ع ـــام أن أت  فل

 

ــا  ين ز  ــتاًتا ع  ــاه أش ــَن حص ح   رَضَ

 

 

 

 

هم كام قالوا: )قوس  رَضوح( إذا كانت شديدَة الرمي  -4 ح  السَّ رض 

 للسهم.

ح  القَذى كام قال أبو متام: -5  رض 

 يـشوق  رضحت  قذاَته عن مرشب

 

ـودي  اَءه عـن ع 
 وهًوى أطرت  حل 

 

 

 

 

 ومن صور استعامهلا جماًزا:

ل  كام قالوا: )اضطرحوا فالًنا( إذا رَموه يف ناحية، وتكون  -1 ح  الرج  رض 

كأنك شبهَته باألشياء التي ترَمى كاحلىَص ونحوها. وهذه استعارة مكنيَّة. 

ط بوالق وصادر  «اللسان»صوير ما ال خيَفى. ويف وحسن الت وفيها من البالغة

، قال: )وجائز أن يكون اطَّرحوه افتعاالً من  الطرح(، يف هذا املوضع تصحيف 

 وكام يدل عليه متام  الكالم. «التهذيب»والصواب )الرضح( كام يف 

 ومنه رضح  النيَّة لصاحب ها كام قالوا: )نيَّة رَضح(.

هادة كام قالو -4 ح  الشَّ ومل تعتدَّ  ا: )رضحت شهادة فالن( إذا رميَتها رض 

 هبا. وهي استعارة  مكنيَّة أيًضا.

ه من املعاين غري  احلسيَّة كام قال ابن الرومي: -5 ح  العار  ونحو   رض 

نَّتـي َفـّل وج  سـان  ال ي 
 سالحي ل 

 

 أديم  صحيح  يرَضح العاَر أملـس   
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 وهي استعارة مكنيَّة أيًضا.

ح  الكَ  -2 الم، فقد قالوا: ضارَحه بمعنى سابَّه وشامتَه، عىل جهة رَض 

 االستعارة الترصُيية التبعية، كأنَّه راماه باحلجارة.

(. وذلك أنَّ من لوازمه غالًبا  -1 ل كام قالوا: )فرس رضوح  ج  مح  بالرِّ الرَّ

 الرضَح. ومنه قول األفوه األودّي:

ـــه ـــاء  ب ـــأيت ابتغ ـــري  ال ي  واخل

 

ف  ح  الّشـموس  والرَشُّ ال ي   نيـه رَض 

 

 

 

 

 وهو جماز مرَسل  َعالقته الالزميَّة.

به القياس إجياًبا(: ا ال يوج  ه )املسموع  منها من مَّ  تصاريف 

ًحا )وهو مصدر  قياّك(  يقال: رَضحه يرَضحه، من باب )فتح( رَض 

. وهو قياّك يف ذلك لدَ  اللته عىل  مح بالرجل  اًحا )وهو خاصٌّ بالرَّ
ورض 

امس، ذكَره سيبويه(.االمتن رار والشِّ باء والنِّفار والف   اع كاإل 

ًة(. ة خاصَّ  فانرضَح )وذلَك يف املعاين املجازيَّ

ل  لث َقل ه، فزادوا يف املبنَى لزيادة  ه يف رمي الرج  واضَطرحه )ويكثر استعامل 

 املعنَى(.

اًحا )واألصح أنه  وضارَحه مضارحة )وهو مصدر قياك( ورض 

 َسامعّي(.

ط صادر تصحيف  أدَّى إىل زيادة تعدية هذا الفعل باهلمزة،  «اللسان» ويف

ا ال تفسرًيا  -وذلك قوله: )وأرضحه عنك أي أبعده(، والصواب  : -نصًّ

ه( كام يف ) ه عنك أي أبع د  ة. «الصحاح»وارضح   وكام َيدّل عليه سائر  املادَّ
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 وصيغة املبالغة من )رَضَح( رَضوح  )وهي قياسية(

 وهي عىل غري قياس متلئّب، وال تدخل التاء عىل مؤنثها(ورَضح  )

(. وهو فعيل  بمعنى مفعول كام قالوا: جريح بمعنى  وقالوا: )رجل  رَضيح 

 جمروح وقتيل بمعنى مقتول. واملراد أنَّه كاملرميِّ بعيًدا.

ح( بمعنى )فاسد(. و)رَضح( هنا نائب  هنا عن   وقالوا: )رجل  رَضَ

: ل باقًيا عىل وصفيَّته. وتأويل هوقنَص وَوَلد إال أنَّه ال َيزا املفعول كحَسب وعَدد

 املرمّي لفساده.

 التفريعات االشتقاقية عىل األصل األول :

مي من طريق التغيري  ح بمعنى الرَّ  العرب  سبًبا من أسباب  الرضَّ 
صت  خصَّ

سباب بالزيادة فقالوا: )أرضَحه( بمعنى أفسَده، وذلك أنَّ الفساَد سبب  من أ

َي عىل  ز صاحَبها. فلامَّ بق 
او  مي إذ  كان معنًى من املعاين الالزمة التي ال جت  الرَّ

ًدا احتاجوا إىل بناء آخَر يدلُّون به عىل إيقاع  الفساد  فأخذوا  ه ثالثيًّا جمرَّ
أصل 

. ، وهو التعدية  باهلمزة ، فزادوا )أفعَل( هلذا الغرض   بالقياس  الغالب 

ج ال عىل أنَّ يف ثبوت ، وقد هذا املعنَى نظًرا ألنَّ مرجعه إىل املؤرِّ دوكِّ سَّ

ج عليه «التهذيب»قال األزهرّي يف  ا ال يعرَّ : )وكّل ما جاء عن املؤّرج فهو من مَّ

 إالّ أن تصّح الرواية عنه( . وال ندري َمن َروى هذا عنه.

ه:  تصاريف 

باب فتح( يقال: أرضحت  فالًنا والسوَق ونحَوها فرضَح يرَضح )من 

ًحا )وهو َسامعي عند أكثرهم يف الالزم(. وًحا )وهو مصدر قياك( ورَض   رض 
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 األصل الثاين:

. وغَلَب عىل َشقِّ القرب.  الَشقُّ

ه:  تصاريف 

ًحا فانرضح.  يقال: رضَحه يرَضحه )من باب فتح( رَض 

. وقد   فعيل  بمعنَى مفعول. وهو اسم  غري  وصفن
وقوهلم: )رضيح( للقرب 

ره توكيًدا للنَّقل  فقالوا: )رضُية( كام قالوا: )طبيعة( زادوا ا لتاء يف آخ 

 و)خليقة(.

 األصل الثالث:

حيٌّ كام قال طرفة: حيٌّ وصقر  َمرض  ، يقال: نرس  َمرض   اللون  األبيض 

 رحُي تكنَّفـاـكأنَّ جنـاَحي َمضـ

 

س  ّكا يف العسيب  بم  فاَفيه ش   رد  ـح 

 

 

 

 

 م عليه.فحذَف املوصوَف لداللة الكال

 ورجل  مرضحيٌّ كام قال جرير:

ــَة  ــن أمي ــأبيَض م ــ ب  َرحُي ـَمض 

 

ـــنيع    ـــيف  َص ـــه س ـــأّن جبينَ  ك

 

 

 

 

حي( بعد )أبي ق(. والبياض  َض( توكيًدا كام تقول: )أبيض يقَ فأَتى بـ)َمرض 

:  من ما متتدح به العرب  كام قال زهري 

ـك عـن  أغّر أبيض  فيَّـاض  يفكِّ

 

َبقـاوعن أعن أيدي العناة    ها الرِّ
 اق 

 

 

 

 

 وكام قال أبو طالب:

ـه  وأبيض ي ستسَقى الَغـامم  بوجه 

 

ــل    ــامى عصــمة لألرام ــامل اليت  ث 
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إذ  كان رمز الصفاء والنقاء. وهم ال يريدوَن هبذا وصَفه بالبياض  حقيقًة، 

وإنام يريدوَن أنه طاهر  مل خيالطه دَنس  كالّشء األبيض، فهو استعارة ترصُيية 

 ة. ومتى وافَق هذا بياًضا يف املمدوح كاَن أبلَغ وأوفَق.تبعي

 تصاريفه:

ه ليست ياء النسب  ّي(. والياء يف آخر  ح  َ ح( و)َمرض  َ مل جيئ منه إال )َمرض 

تي( إال أنه مشتقٌّ غري  جامد. ا، فهي كـ)كرّك( و)ب خ 
 وإن كانت عىل صورُت 

 األعالم:

اح(  ، وقيل: )الرضيح(، -السامء  وهو بيت يف –ذكروا من األعالم )الرضُّ

حي(. يح( و)َمرض  ح( و)ضارح( و)رض   و من أسامء الرجال )رَضاح ( و)مرضِّ

م :  حواشن عىل ما تقدَّ

ح بالدفع غري صالحن إذ هو من تعريـف الّشـء باملبـاي ن  -1 تعريف الرضَّ 

ح(، فالدفع   جاء إز -يف حقيقته  –له، ذلك أنَّ طريقَة )الدفع( غري  طريقة )الرضَّ 

ح(   له، و)الرضَّ 
غالًبـا مـا يكـون عـن  –والرمـي  مثل ـه  –الّشء من غري قبضن

. وأمــا قولــه تعــاىل: ن معنَــى [ 1]النســاء: ﴾وئ   ۇئ   ۇئ﴿ قــبضن فمضــمَّ

 )أوصَل(.

واملفعول يف )الدفع( قد يكون صغرًيا كام تقول: دفعت  الكأَس. وقد 

 يكون كبرًيا كام قال احلامّك:

ــرتم   دفعنــاكم بــالَكفِّ حتــى
 بط 

 

اح  حتى كان دفع  األصـابع     وبالرَّ
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ه  ح كام سلَف ال يكون مفعول   إال صغرًيا. –يف احلقيقة  –والرضَّ 

م يف أصل احلديث  -4 ح بالتنحية غري  صالحن أيًضا. وقد تقدَّ تعريف الرضَّ 

 بيان ذلك.

ح بالتباعد واالتِّساع -5 . وهذا فرسَّ بعض  اللُّغويِّي االنرضاح والرضَّ 

ف، ذلك أنَّ  ، وهو أخصُّ من املعرَّ تفسري  غري  دقيق إذ هو تفسري بالالزم 

ح يف أحد معنييه هو االنشقاق  ، والّشء إذا -كام بينت   –االنرضاح والرضَّ 

انشقَّ تباعَد طرفاه واتََّسع وَسط ه، ولكنَّه ليس تباعًدا مطَلًقا، كام أنك ال تقول: 

د( و)أبعدتُّه(.)انشقَّ الّشء( وال )شققت     ه( تريد )بع 

املضارحة التي زاَدها بعضهم وذكَر أهنا بمعنَى املقابلة ال أعلم  هلا  -2

ّح أن تفرسَّ 
امع، وإنام املضارحة املراماة حقيقًة أو جماًزا، فال يص  دلياًل من السَّ

بً   ا.باملقابلة بإطالق، فلو قيَل: )املقابلة بالرمي أو السّب ونحوه( لكاَن مقار 

مي.  -1 ح بمعناه املجازيِّ عىل اإلبعاد، وإنام معناه الرَّ ال َيدلُّ الرضَّ 

ه إال مكروًها منبوًذا كالعار والرّش واخللق  السيئ أو ما  ولذلك ال يكون مفعول 

 جَيري جَمراه، وال يقال: رضَح اإلنسان  نفَسه.

 خالصة القول :

ح بجمي م تفصيل ه يتبيَّ أنَّ الرضَّ  ع أصوله وتفريعاته ال يأيت بمعنى بام تقدَّ

الب عد  بإطالقن ال حقيقًة وال جماًزا. وإذا كان كذلك كاَن ما اقرتحه السيد صقر 

ح هنا ما اعتضدتُّ به من َضعف  . وزد  عىل امتناع  معنى الرضَّ  غرَي صوابن

بع د، وما ح( بمعنى ي  َ احتججت  به من ثبوت   معنى البيت لو سلَّمنا أن )َيرض 
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ل م»مة يف الكل ع(، ويف «املجالسة وجواهر الع  : «عيون األخبار»: )ي رض 

ع(. وال مدخَل لـ)َيرَضح( بينها. َ  )َيرص 

│ 
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 (1)رأي في نسبة لامية العرب للشنفرى

 

ة، ال أنازع يف  َ  املحربَّ
ياد  الالمية املنسوبة إىل الشنفرى هي من القصائد اجل 

، صنَعها  (. وكاَن أقدَر 170خلف  األمحر  )تذلك، ولكنِّي أرى أهنا مصنوعة 

ه شواهد  كثرية   . ويشاي ع  . وهذا رأي  مسلوك  وقول  مطروق 
الناس عىل قافيةن

ه هذا  . ورشح  ذلك طويل  ال يسع  ل باملتن 
ها يتَّص  واية وبعض  ل بالرِّ

ها يتَّص  بعض 

. ومجلة  القول  أنَّ هذه القصيدَة ال تكاد  تعَرف عنَد الرعيل  ا ل  من املوضع  ألوَّ

 منها. وإنام اشتهرت وذاعت من 
ن
دون بّشء م يستشه  ، وقلَّام وجدُتَّ

واة  الرُّ

بعدهم. ولو كاَنت للشنفَرى وهي ما علمَت من طول  ن وجودةن لعرضوا هلا 

وا عليها. ومل نَرهم فعل وا ذلك. وأمر  آَخر، وهو أنَّ أبا عيُل القايلَّ )ت ( 511ودلُّ

. وابن دريدن 541ه ابن دريدن )تعن شيخ   «أماليه»رَوى يف  ( أهنا خلَلفن األمحر 

ياشن  . كام أنكَر نسبَتها أيًضا أبو ر  ت والطَّعن  عىل خَلفن ، فال ي ظنُّ به الَبه  برصيٌّ

 .(555القييسُّ )ت

ا مع ترتيب  معانيَها  ا متن  القصيدة  فإنك لتقرؤها فتعَجب من طوهل  فأمَّ

َل فيها من معنًى إ ىل معنًى ال يكون  إال بعَد استيفائه عىل نحون ال وأنَّ التحوُّ

ًة.  يشب ه شعر الشنفَرى وال يكاد  يشبه شعَر الصعاليك وال شعَر اجلاهليي عامَّ

                                                           

 ( يف رواية الشعر واألدب.1)

 .هـ1255/ 1/ 15أصله تعليق عىل نقاش جرى يف ملتقى أهل اللغة يف هذه القضية، وذلك يف 
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فه من أحوال  الصعاليك  وطرائق   غ فيها مجيَع ما يعر  فر  وكأنَّ واضَعها أراَد أن ي 

وال تَرى فيها أخباًرا، معيشت هم ورضوب  أخالقهم. ولذلَك ال جت د هلا مناسبًة 

واألعالم  املذكورة  فيها قليلة بالنسبة إىل األعالم املذكورة يف تائيته، إذ نجد يف 

أبيات منها علاًم،  5بيًتا علاًم واحًدا، أما تائيته فإنا نجد يف كل نحو  12كل نحو 

علاًم بالتكرار. وهي مع ذلك  15بيًتا، وفيها  51وذلك أن عّدة أبيات تائيته 

ر وَحيل ومشعل واجلبا وسالمان ومفرج  أعالم خاصة كأميمة وأم عم 

أعالم  1بيًتا، وليس فيها إال  17والربيقي وغريها، وعدة أبيات الالمية 

بالتكرار اثنان منها لقبه )الشنفرى(، وواحد )الشعرى( نجم  معروف، وواحد 

ه إىل ذك ه)أحاظة( بلد يف اليمن ليس من مواضع الشنفرى، جرَّ طلب التشبيه  ر 

 ال لصلةن له به.

 .فبي القصيدتي كام ترى بون  بعيد  يلقي الشكَّ عىل هذه القصيدة  

رة  فيها، إذ  تَرى فيها كثرًيا من البديع  وعطف   هذا مع أنَّ الصنعَة اللفظيَّة ظاه 

حاف أيًضا  الزِّ
ة   .اللفظ  عىل اللفظ  والتقسيم  وق لَّ

ن بينها وبيَ  ل   وبحسب ك أن تواز   من التأمُّ
ن
تائيت ه الثابتة  النسبة  إليه بّشء

ها. وهو أمر    وغري 
َف مقداَر اختالف ما بينهام يف املعاين  واأللفاظ   لتتعرَّ

واألَناة 

ل ك بال شُك إىل أن قائَلهام ليس واحًدا  .سيوص 

│ 

 

ى هذا التذاكَر واملباحَثة )مناظرةً  منا احتياَل أيب إبراهيم حَي سمَّ
( قد عل 
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رَمها. وما هذه  نَمها وعلينا غ  ها وينف خ فيها إذ  عل َم أنَّ له غ  ثمَّ جعَل ُيشُّ

. وما أردنا أن تكوَن كذلك ألنَّ املناظرَة ال ب دَّ أن يتفَق عليها املتناظران 
بمناظرةن

ثمَّ ال ب دَّ أن يكون رأي  كُل منهام الذي خيالف به اآلَخَر بيِّنًا معروًفا. ومل يكن 

نا يشء    .من هذا يف ما ذكر 

َوجنا ذلك إىل أن ننقطَع عن شغول نا  ولو شئنا أن نجعَلها مناَظرًة ألح 

َعب  القول  فيها ألنَّ هذه املسألَة، أعن ي  ها وتقصِّ ش 
َغ أنفَسنا لبحث ها ودرس  ونفرِّ

ن  الترسُّ 
 ال يكاد  يفي هبا جملَّد  كبري  يف ما أرى. ولست  أستحس 

ع نسبَة القصيدة 

. وليس هذا يف طاَقتي اآلنَ  ي والتثبُّت الشديد   .يف األحكام  إال بعَد الرتوِّ

بت لإلخوة  الكرام  كيف انرصفوا عن القول  يف  : إين عج  غرَي أين أقول 

إىل القول  يف خَلفن  -وهو قطب  الكالم ولبُّ القضيَّة  -حتقيق نسبة  القصيدة  

أنا خ ه. وذلك أنَّا لو برَّ
يح ووصف  حال  ها وقاَم الدليل  الرصَّ

لًفا من وضع 

ها غرَيه وجلاَز أن تكوَن لغري   ل  عىل ذلك ملا امتنَع أن يكون واضع  د الَعد 
والشاه 

 .الشنَفَرى من املولَّدين

اًبا، فقد  عىل أن احلكَم بوضع خَلفن هلذه القصيدة  ال يقتِض  أن يكوَن كذَّ

ب الرجل الصادق  يف بعض  أحوال ه وأوق اًبا يكذ  ى كذَّ ض  وال يسمَّ  تعر 
ةن ات ه لعلَّ

، إذ  كان هو األغلَب عليه واأللزَم له. وقد  جه هذا من اسم  الصدق  وال خير 

 ثمَّ يلتب س األمر  عىل َمن 
بها إىل أحدن جيوز  أن يضع الرجل  القصيدَة وال ينس 

ه ثم ال يكون  بذلك كاذًبا ألن خطأ النِّسبة مل بها إىل غري   يأت  من بعَده فينس 

جهت ه. وليَس كلُّ تعديلن ألحدن مقبوالً باجلملة  كام أنَّه ليس كلُّ جرحن مقبوالً 
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فتها الناس  وقد ختَفى  ي إىل معر 
كذلك. وللنفوس  أرسار  وخالئق  خفيَّة  قد هيتد 

عليهم وتوَصد دوهنم. وليس من َسداد  الرأي  أن نسلِّم بمقالةن من امَلقاالت  

ا حتَّ  ة مَّ  وال سيَّام إذا كاَنت كثريًة وكاَن حلجَّ
ها من املقاالت  َضها عىل غري  ى نعر 

م التدافَع واالختالَف   .ظاهرها يوه 

ي أينِّ  ، ولكن عذر  د الوقَت لتفصيل ه  وأنا أعَلم  أن هذا كالم  جمَمل  ال أج 

 . هوبيان  

│ 

 
وقد أعدت النظر يف المية العرب قبل أيام وأطلت املكث عليها (1)

ها بصحيح شعر الشنفرى وصحيح شعر خلف فام زادين ذلك إال ثقة ست  وقاي

بأهنا منحولة عىل الشنفرى وأهنا بشعر خلف أشبه وتكّشف يل فيها من آيات 

 .الصنعة ما مل أذكره يف هذه الكلمة املوجزة

المية »وهذا بحث وقفت عليه البارحة فرأيته أجاَد يف تفصيل أدلة نسبة 

)إن بالشعب الذي دون سلع( إىل خلف وأتى عىل كثري ونسبة  أختها  «العرب

من ما يف نفيس، عىل هنوات فيه ويشء من اخللل يف إقامة بعض احلجج ال 

 :يقدح يف عمود القضية

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58701 

│ 

                                                           

تبت هذه ال1)  .هـ ون رشت يف تويرت وفسبك1220/ 7/ 7تعليقة يف ( ك 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58701
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58701
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 (1)دات القدماء ومعاني شعرهمفي عا
 

لد لإلنسان... وهذا موجود يف  - نى اعتبار ما و  قال أبو حيان: )أصل الك 

 العرب، يكنون حتى باإلناث، فكنوا حامتًا بأيب سّفانة...(.

 قلت:

كي أن حسان لقي  ولكن منهم أيًضا من كان يعيب االكتناء بأنثى، فقد ح 

مليكة. قال: ما كنت قّط أهون عيّل منك احلطيئة فقال: ما كنيتك؟ قال: أبو 

 حي اكتنيت بامرأة.

أن الغناء العريب مل يكن معروًفا يف زمن  «األغاين»ذكر أبو الفرج يف  -

عمر ريض اهلل عنه إال ما كان من النصب واحلداء. ومها جاريان جمرى اإلنشاد 

 إال أهنام يقعان بتطريب وترجيع يسري.

يكن ظاهًرا يف جمتمعهم وإن كان موجوًدا قلت: لعله يريد أن ذلك مل 

 سواًءا الناي ونحوه وذوات األوتار كام قال لبيد:

 وَصبوح صـافية وجـذب كرينـةن 

 

 بمـــــوّتر تأتالـــــه إهبامهـــــا 

 

 

 

 

 وقال احلامك:          

ثـــــر واخلفـــــض آمنًـــــا  والك 

 

ع امل زَهـــــــر احلَنـــــــون  َ
 ورش 

 

 

 

 

ع: األوتار. َ  والرشِّ

                                                           

 ( ن رش مفّرًقا يف تويرت وآسك وفسبك يف أوقات خمتلفة.1)
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أن أباه كان  «األغاين»ترمجة إسامعيل بن يسار يف املطاعم قديمة، ففي  -

رس ويبيعه.  يصنع طعام الع 

فاف يف  «البيان والتبيي»ذكر اجلاحظ يف  - أن الناس قد يلبسون اخل 

 ن ذلك أشبه باالحتفال والتعظيم.الصيف إذا دخلوا عىل اخللفاء واألمراء أل

نقرضت ألن العلامء الظاهر أن األرآم التي ت ذكر يف الشعر القديم قد ا -

. وهذه صفة ال  يصفوهنا بأهنا خالصة البياض، وأنه ال خيالط بياضها يشء 

 نجدها يف يشء من الظباء املوجودة اليوَم.

ون كقوهلم: )يفديك كلُّ جبان(؟ -  س: هل جيوز التفدية باهلّي الدُّ

ج: األصل يف التفدية أن تكون بالرشيف الغايل كقوهلم: )فداك أيب وأمي( 

 وكقول أيب الغول الطهوي:

 فدت نفيس ومـا ملكـت يمينـي

 

ــوين  ــيهم ظن ــوارَس صــّدقت ف  ف

 

 

 

 

 وكقول األعشى:          

 فًدى لبني ذهل بن شيبان نـاقتي

 

 وراكبهــا يــوم اللقــاء، وقّلــت   

 

 

 

 

، نفَسه غالًيا وهو هّي رخيصولكن قد تكون التفدية بام ي ظّن أو َيظّن 

 قول الشاعر:ك وذلك

ـــد، ولكـــنوال  ـــا هن ـــد أب  تبَع

 

ــل    ــبس البخي ــاجز اجل  ــداَك الع  ف 

 

 

 

 

 وقد يكون منه قول حسان:

؟
ن
ــفء ــه بك ــت ل ــوه ولس  أُتج

 

 ّركام خلــــريكام الفــــداء  ـفشــــ 
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 (:552اختاذ نعل خاّص للكنيف أمر قديم، قال الواساين )ت  -

 فانتفـــا حليتـــي وجـــّزا ســـبايل

 

ـــتقبالين  ـــف فاس ـــل الكني  وبنع

 

 

 

 

أن اسمه الكنيف  «معجم األدباء»يف ترمجة أيب هفان يف  ذكر ياقوت -

وعند أهل الكوفة  عند أهل بغداد املسرتاح، وعند أهل البرصة املتوضأ،

أن  «عقد الفريدال»از احلّش. وذكر ابن عبد رّبه يف الكنيف، وعند أهل احلج

ن ف املراحيض، وأهل مكة يسموهنا املخارج، وأهل  أهل اليمن يسمون الك 

م يسموهنا املذاهب. وقد استفدّت هذا النقل األخري من صاحبي أيب تراب الشا

 احلزمي.

ذكر اجلاحظ أن أهل البرصة إذا أرادوا تصغري إنسان صرّيوه عىل  -

ر(: )عمرويه(. وقرأت يف  )فعلويه( كام قالوا يف )حممد(: )محدويه( ويف )َعم 

َيغ التصغري يف عامية ذلك العرص )َفعلونة(.  بعض الكتب ما يدّل عىل أن من ص 

 وذلك كقوهلم يف )عائشة(: )عيشونة(.

كان الرجل قدياًم إذا اشتّد عليه الربد فربام أدخل يديه ورجليه يف  -

 الكرش ليدفأ، قال الشاعر:

هـا  جازر 
 وليلةن يصطيل بـالفرث 

 

 رى املثــرين داعيهــاخيــتّص بــالنقَ  

 

 

 

 

ء عن أقرانه وأنداده. وهلذا أشّد اهلجاء عند العرب ما كان فيه حّط للمر -

 فّضلوا بيت جرير:

 فغّض الطـرف، إنـك مـن نمـري

 

ـــا  ـــا بلغـــَت وال كالب ـــال كعًب  ف
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 الّسَفر يغرّي أخالق الرجال. وهلذا قال الشاعر: -

؟ َمـر  ن أين ألَقى صاحًبا مثل ع 
 م 

ـــا كلـــام زاد الّســـَفر    يـــزداد طيًب

 

 

 

 قال املنخل اليشكري: يف وقت الغيوم واألمطار يَلّذ اللهو كام -

ـــا ـــىل الفت ـــت ع ـــد دخل  ولق

 

 ة اخلــــدَر يف اليــــوم املطــــري 

 

 

 

 

 ومنه قول امرئ القيس:

 وبيت  عذارى يوَم دجـن وجلتـه

 

ــال    ــق مكس ــاّمء املراف ــن بج  يطف

 

 

 

 

 وقول طرفة:

 وتقصري يوم الدجن، والدجن معجب

 

ـــد    بـــاء املعمَّ
 ببهكنـــةن حتـــت اخل 

 

 

 

 

 

 

نًّا بوصفه بـ)الفتى(. وهو قد متدح العرب  الرج - َل وإن كان مس 

مستفيض ذائع يف شعرهم، ولكنهم ال يستحبون الوصف بـ)الغالم( إال ملن 

.  كان حدَث السنِّ

 قال الشاعر يمدح قومه: -

ـاًل  فاة املحّز ال يصـيبون مفص   ج 

 

ما   وال يــأكلون اللحــم إال ختــذُّ

 

 

 

 

فاة. فمدحهم بأهنم ملوك ال ُيسنون تقطيع اللحم ألن  هلم ك 

رذان، قال الراجز: -  تشّبه العرب عضالت الرجل البارزة باألرانب واجل 

 كـــأّن حتـــت جلـــده إذا احتفـــز  

ــَزز   ــَرذين  أو خ   يف كــّل عضــون ج 
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كثرة األكل مذّمة عند العرب بال شك. وشواهد ذلك كثرية، منها قول  -

 أعشى باهلة:

 طــاوي املصــري عــىل العــزاء منصــلت

 

ـــة   ـــالقوم ليل  ال مـــاء وال شـــجر  ب

 

 

 

 

 

 

ّمة: ريد بن الصِّ  وقول د 

ــزاد حــارض ــبطن وال ــراه مخــيص ال  ت

 

د    ــدَّ ــيص املق ــدو يف القم ــد ويغ  عتي

 

 

 

 

 

 

له  - ّده، ولكن يمدح بجده يف موضع اجلد وهز  ال ي مدح الرجل بدوام ج 

 يف موضع اهلزل، يؤّيد هذا قول الع جري السلويل:

 أخو اجلـد إن جـد الرجـال وشـمروا

 

ــه   وذو باطــل إن شــئَت أهلــاك باطل 

 

 

 

 

 

 

│ 
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 (1)مسائل في رواية الشعر والأدب

 

نسبة الشعر إىل غري قائله، وتداخل أبيات الشعراء، واضطراب ترتيب  -

أبيات القصيدة من معضالت الشعر القديم. وال بد من النظر فيها وإصالحها 

 ما أمكن.

بي يف -  ترتيب األبيات جيّذ حبَل يف كثري من قصائد القدماء اضطراب م 

سنها. ّل بمعانيها وي لوي بح   تسلسلها وخي 

صعوبة حفظ أبيات القصيدة متسلسلًة والربط  بي آخر البيت والذي  -

 يليه قد يدّل عىل وقوع االضطراب يف ترتيبها من ق َبل الرواة. وما أكثر هذا 

املفّضل  لعّل من أقدم من وصلت إلينا روايته خلرب داحس والغرباء -

 «.أمثال العرب»( يف كتابه 137الضبّي )ت

ــه - ــو في ــا ه ــري م ــىّل بغ ــن حت  م

 

ـــان    ـــواهد اإلمتح ـــحت ه ش  فض

 

 

 

 

 

 

أقدم من وجدته ذكر هذا البيت يف كتاب هو املفضل بن سلمة             

 ومل ينسبه.«. املالهي»( يف 450)ت

أبو عبيدة: )ما شعر احلطيئة آية يف إحكام النظم وقلة احلشو، قال عنه  -

ن يف شعر شاعر إال وجدت فيه مطعنًا. وما أقل ما جتد ذلك يف  تشاء أن تطع 

فظ كلُّه لتناهيه يف الصحة واجلودة ومتام التنقيح  شعره(  وديوانه جدير أن ُي 

                                                           

 ( ن رشت يف تويرت وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة.1)
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ّدة أبياته يف ما ذكر حمققه  . 755والصناعة. وع   بيتن

 ولعل منه مثاًل: كثري من االختالف يف رواية الشعر تصحيف ال سامع. -

ــــــ ـــــو احلدي ـــــوم إذا لبس  ق

 

ــــّدا  ــــا وق  ــــد تنمــــروا َحَلًق  ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

ل ًقا وَقّدا(.  إذ ي روى )خ 

وي )يفحصن باملعزاء( و)يمحصن باملعزاء(، و)وال  ويف هذه القصيدة ر 

يرّد بكاي زندا( و)وال يرّد بكاي زيدا(. وظاهر أن إحدامها تصحيف. وأمثال 

ا، ولكّن ا  حلكم يف ذلك ُيتاج إىل قدر وافر من التثّبت واحلذر.هذا كثري جدًّ

كثرة االختالف يف روايات ألفاظ القصائد القديمة قرينة عىل صحة  -

ل.  القصيدة وبراءُتا من الوضع والنّح 

 يقرأ كثري من طلبة العلم البيَت املنسوَب خَطًئا إىل الزخمرشّي: -

ــا ــر أقالمــي عــىل أوراقه  ورصي

 

وكاء  ــدَّ ــن ال ــىل م ــاق أح ّش  والع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكاء( باجلامع. وهذا خطأ، فإن هذا اللفظ ال ي عرف  هكذا، ويفرّسون )الدَّ

يف العربية. ثم ما العالقة بي رصير األقالم واجلامع؟ وكيف يكون رصير 

ّشاق(؟  األقالم أحىل من )الع 

ّشاق( نوعان من املقامات  وكاه( و)الع  وكاه(. و)الدُّ وصواب الكلمة )الدُّ

لصوتية، يريد الشاعر  أن صوت رصير األقالم أحىل يف أذنه من نغمة هذين ا

 املقامي اجلميلي.

ــام - ــؤاد، وإن ــي الف ــالم لف  إن الك

 

ع ل اللسـان عـىل الفـؤاد دلـيال   ج 
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، ولكنّه مل «417/ 1البيان والتبيي »هذا البيت  رواه أبو عثامن اجلاحظ يف 

به. وقد كنت  أراه يف كثرين  من كتب  النحو وأرى اختالَفهم فيه وتنازَعهم يف  ينس 

ن يف روايته ويزعم أهنا  ة االحتجاج  به عىل الكالم النفيس، فمنهم من يطع  صحَّ

)إّن البيان لفي الفؤاد (، ومنهم من يقول: هو غري ثابت يف ديوان األخطل، فال 

 ايّن حّجة فيه. وأعَجب  من هذا َمن يأبى االحتجاج به ألن األخطَل نرص

به « 11املوّشى »( يف كتابه 541عىَل أيّن وجدّت أبا الطّيب الوّشاء )ت ينس 

 إىل األخطل. ولعّله من أقَدم من ذكَر هذه النّسبة. وفيها جمال  للبحث.

│ 
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 (1)في كتب الشعر والأدب

 

من كتب األدب التي يستلّذها املبتدئ وال جيفو عنها املنتهي وفيها بيان  -

« األدب الكبري»و« كليلة دمنة»البن نباتة و« رسح العيون» عالن وأدب جمّ 

أليب العالء املعري « رسالة الغفران»و ،ثالثتها البن املقفع ،«األدب الصغري»و

ي و« زهر اآلداب»للجاحظ و« البخالء»أليب عبيد و« األمثال»و رص  عيون »للح 

نفلوطي أليب حيان، وكتب امل« أخالق الوزيرين»البن قتيبة و« األخبار

 والطنطاوي.

ل عنه « رسائل ابن أيب الدنيا»يف  - عر املسنَد يغف  كثري  من األدب والشِّ

 هـ، فهو يف طبقة املرّبد.471الباحثون واملحققون. وهو مهّم ألنه تويف عام 

هـ( 555أليب بكر الدينوري )ت « املجالسة وجواهر العلم»ويف كتاب 

 قتيبة واملرّبد. يشء  من ذلك أيًضا. وهو من تالميذ ابن

  ؟«طبقات فحول الشعراء»س: ما رأيك يف تسمية كتاب ابن سالم بـ -

« طبقات الشعراء»ج: الكتاب ال ي عرف عند العلامء املتقدمي إال باسم 

من أيب الطيب اللغوي وأيب بكر الزبيدي وأيب الفرج النديم إىل أيب حيان 

 مقنعة يف تغيري عنوانه.األندليس فمن بعَده. ومل أجد ملحمود شاكر حجة 

من الكتب التي أستحّبها. وقد قرأته مراًرا ألن فيه « عىل السفود»كتاب  -

ثالث خالل جمتمعة: األسلوب األديب الرفيع، واجلدل املنطقي املستقص 

                                                           

 .( ن رشت يف تويرت وفسبك وآسك وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة1)
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املفحم، والنقد الساخر املضحك، فهو من الكتب التي جتمع بي تعليم األدب 

 والعقل.

فقّلام ي شكل عيّل يشء من أمور دنياي إال وأجد يف  رحم اهلل ابن املقفع  -

 مشورًة صائبة فيه وقواًل سديًدا.« األدب الصغري»و« األدب الكبري»كتابيه 

كتب ابن املقّفع حتتاج إىل إعادة حتقيق علمّي دقيق بعد الفحص عن  -

 أقدم نسخها املطبوعة وأصّحها.

ألمحد زكي « بمجهرة خطب العر»و« مجهرة رسائل العرب»كتابا  -

 صفوت من أمجع الكتب ملاّدة البيان. ومها كافيان ملن أراد االختصار.

ألمحد راتب النفاخ يشتمل عىل « خمتارات من الشعر اجلاهيل»كتاب  -

قدر كافن من أجود قصائد الشعر اجلاهيل مع رشحها، تصلح للحفظ بعد 

 حفظ املعلقات.

يش ليس باملريّض سنًدا وال أليب زيد القر« مجهرة أشعار العرب»كتاب  -

متنًا، فمؤلفه أبو زيد جمهول، وشيوخه كذلك. وقد تفّرد عن مجيع العلامء 

املتقدمي الثقات الذين شافهوا العرب بام ال يقبل تفرده به. واألبيات التي تفّرد 

عر الصحيح من االعتامد عىل  هبا ركيكة غّثة، فليحَذر  الذين يريدون حفظ الشِّ

ا ما اختاره من القصائد فهو يف اجلملة جّيد، فيمكن أن يطََّلع عليها روايته. فأم

فظ من كتب موثوقن هبا.  ثم حت 

 البن هشام؟« التيجان يف ملوك محري»س: ما رأيك يف كتاب  -

ج: هذا الكتاب مشحون باألخبار املكذوبة واألشعار املصنوعة، فال ي وثق 
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وله تعاليق   ام ابن هشام راويه.به. عىل أن أصل الكتاب لوهب بن منّبه، وإن

 عليه.

واية وضبًطا حتى اآلن هي النسخة  «محاسة أيب متام»أصّح طَبعات  - ر 

وعائشة  وراجعها أيوب اجلهني «رشح املرزوقي»التي استّلها كريم حممدي من 

ا عىل الشبكة. ورواية املرزوقيبنت عيل  أقدم رواية تاّمة مطبوعة . وقد نرشُت 

 للحامسة.

 رابط احتامهلا: وهذا

https://drive.google.com/file/d/1pHwwlREW3DNQzSJtva24x8UjQ_iXI5hr/view 

وري من « محاسة أيب متام»ال تزال  - بدي ما و   ي 
مفتقرة إىل رشح شافن

 ليح أرسارها وبديع معانيها.زينتها ويكشف عن م

ومل جتد بيانه يف رشحي املرزوقي « محاسة أيب متام»ما أعياك فهمه من  -

 والتربيزي فالتمسه يف رشح الشنتمري، فإن فيه فوائد زائدة ونكًتا لطيفة.

فلم جتد بيانه يف رشَحي األنباري « املعلقات»وما أعياك فهمه من 

سه يف رشح أيب سعيد الرضير أقدم  والنحاس وال يف رشح الزوزين فالتم

 الرشوح )وسي طبع إن شاء اهلل(، فإن فيه ما ليس يف غريه.

أصلح للمبتدئي إلسهابه وجزالة « محاسة أيب متام»رشح املرزوقي عىل  -

لفظه. ورشح التربيزي أنفع للمتقدمي ألنه خلّص عامة رشح املرزوقي )وإن مل 

وح بعضها مفقود كرشح أيب رياش أقدم  ينسبه إليه( وزاد عليه النقل عن رش

 الرشح ورشح شيخه أيب العالء املعّري.

https://drive.google.com/file/d/1pHwwlREW3DNQzSJtva24x8UjQ_iXI5hr/view
https://drive.google.com/file/d/1pHwwlREW3DNQzSJtva24x8UjQ_iXI5hr/view
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 تكون إعجاًزا.« مقامات احلريري»كادت  -

ل محاسة أيب متام. ولوال تأخرها لكانت « احلامسة البرصية» - قد تفض 

 أحقَّ بالتقديم. وحتقيق عادل مجال هلا يف غاية احلسن واإلتقان.

البن « جتريد األغاين»أليب الفرج فليقرأ « غايناأل»من قرّص عن قراءة  -

س فائق. وقد حذف فيه من  نف  « األغاين»واصل احلموي. وهو كتاب م 

 «.األغاين»األصواَت واألسانيد واملكررات. وربام زاد فيه أشياء ليست يف 

 

│ 
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 (1)في بيان الجاحظ وكتبه

 

معنى وإن إذا أردت أن تكون من اإلبانة بحيث ال يستعص عليك  -

غمض وال فكرة وإن دّقت فال بد أن يكون لك ورد أسبوعي أو شهري من 

كتب اجلاحظ خاصًة. ومن قرأ للجاحظ استغنى به عن غريه. ومن قرأ لغريه مل 

 يستغن عنه. إّن كتب اجلاحظ تعّلم العقل واألدب كام قال ابن العميد 

لًة كلام أبط - ق  أت عن القراءة يف إين ألونس يف روحي فدامة ويف قلمي ع 

 كتب اجلاحظ.

أحصيت عدد صفحات مجيع كتب اجلاحظ املطبوعة الصحيحة النسبة  -

 إليه فوجدُتا تبلغ أكثر من سبعة آالف صفحة.

 وهذه هي مع بيان أفضل طبعاُتا:

 احليوان. تح عبد السالم هارون. -1

 البيان والتبيي. تح عبد السالم هارون. -4

 م هارون.الرسائل. تح عبد السال -5

 البخالء. تح طاها احلاجري. -2

 العثامنية. تح عبد السالم هارون. -1

                                                           

 ( يف كتب الشعر واألدب.1)

 وفسبك وآسك يف أوقات خمتلفة. وبعض  منه مل ي نرش من قبل.ن رش يف تويرت 
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 الربصان والعرجان والعميان واحلوالن. تح عبد السالم هارون. -1

الفصول املختارة من كتب أيب عثامن اجلاحظ حلمزة األصفهاين.  -3

ة واحدة وأكثر فصوله موجود يف املطبوع من كتبه إال فصواًل قليلة. وله طبع

 سيأيت نقدها.

أما اآلمل واملأمول والتاج يف أخالق امللوك واملحاسن واألضداد فال 

 تصّح نسبتها إليه.

أّلفه يف الرّد  «العثامنية»حي علمت  أن أليب عثامن اجلاحظ كتاًبا اسمه  -

عىل الروافض ونقض حججهم قلت يف نفيس: وماذا عسى اجلاحظ أن 

ويصة املرتاحبة وإنام صناعته األدب، فلام قرأت كتابه يتحّدث يف هذه املسألة الع

 علمت أن النساء ال يلدن مثَل أيب عثامن 

 
  

 س: هل من ترتيب لقراءة كتب اجلاحظ؟ -
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. وأنت يف ما «احليوان»ـأو ببعض رسائله واختم ب «البخالء»ـج: ابدأ ب

 بينهام باخليار.

 كتب الرتاث وعىل جناية عىل «الفصول املختارة»هذه النرشة لكتاب  -

أيب عثامن اجلاحظ  وذلك أن الكتاب زيد  عىل ثالث مئة صفحة، يف كل صفحة 

ّل عن ثالثة أخطاء، بل ربام تزيد، فهذه ألف خطأ يف رسالة ماجستري  ما ال يق 

مناَقشةن  وأكثرها ليست من جنس األخطاء الطباعية، وإنام هي أخطاء تدل عىل 

نص وقواعد النحو. ويف عالمات الرتقيم جهل بأصول التحقيق وقراءة ال

.  والتعليقات يف احلوايش ما يصّدق ما ذكرت 

 وهذه أمثلة عىل ذلك:
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06 
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 (1)حب ما يتصل بالمحبوب

 

ل وجوَه احلسن  يف  د النظَر فيه وأتأمَّ ف عنده أردِّ
عر ما أق  من معاين الشِّ

هم، وهو مطاويه. ومنها معنًى رأيت ه شائًعا عنَد ا لشعراء كثرَي الدروان يف شعر 

.  الّشَء لَعالقةن تربطه باملحبوب 
 
 حبُّ املرء

 فمن ذلَك:

 حبُّ األرض  التي يسكنها املحبوب كام قال جمنون بني عامر:

يار ديــــار  لــــيىَل   أمــــرُّ عــــىل الــــدِّ

ـــي ـــغفَن قلب يار ش ـــدِّ ـــبُّ ال ـــا ح  وم

 

ــــدارا  ــــداَر وذا اجل ــــل ذا اجل  أقبِّ

ــن ســكنَ  يارا ولكــن حــبُّ َم ــدِّ   ال

 

 

 

 

 

 

عدي: ب السَّ ار  بن املرضَّ  وقاَل َسوَّ

ـــليمى ـــي س  ـــامن مـــن حبِّ  أحـــبُّ ع 

 

ـــامن    ـــَرى ع  ـــي بحـــبِّ ق  يِّ
 ومـــا ط 

 

 

 

 

 

 

 وقاَل ن صيب:

ـــه ـــا وأهل  ـــر  حبًّ ـــد زادين للجف   لق

 

ــر    ــىل اجلَف  ــيىل ع ــامتهنَّ ل  أق
ــالن  لي

 

 

 

 

 

 

 وقاَل اآلَخر:

ـــليَمى ـــبُّ األرَض تســـكن ها س 
 أ ح 

ـــبِّ تـــراب  أرضن   ومـــا دهـــري بح 

 

 وإن كانــــت توارث هــــا اجل ــــدوب   

ـــب   ـــا حبي ـــّل هب ـــن ُي  ـــن  َم  ولك

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( يف معاين الشعر.1)

 ـ .ه1251/ 1/ 42ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف 
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 وقال اآلخر:

ــدا ــغًبا إىل ب ــت  ش ــي حبَّب  الت
ــت   وأن

 

ـــــوامها   إيلَّ وأوطـــــاين بـــــالد  س 

 

 

 

 

 

 

ع واملحبوَب يف نسبن كام قاَل مجيل  أيًضا:ومنه حبُّ   َمن جيتم 

ـــى أخ ـــل، أَت ـــا مجي ـــالوا: ي  وهـــاوق

ـــَمى س ـــاَل ح  ـــَت جب ـــك أن نزل  أحبُّ

 

: أتــى احلبيــب  أخــو احلبيــب     فقلــت 

ـــب   ـــن قري ـــَة م ـــبَت بثن  وأن ناس

 

 

 

 

 

 

:  وكام قاَل احلسي  بن  مطرين األسديُّ

ــا ــاَن أهل ه ــبِّ أن ك  احل 
ــات  ــن بيِّن

 وم 

 

 أحــبَّ إىل قلبــي وعينــيَّ مــن أهــيل 

 

 

 

 

 

 

 وكام قال اآلخر:

ام مــن أجــل ــبُّ بنــي العــوَّ
 حبِّهــا أح 

 

 ومـن أجلهـا أحببــت  أخواهَلـا كلبــا 

 

 

 

 

 

 

:  كام قاَل مسلم  بن  الوليد 
 ومنه حبُّ َمن جيتمع  واملحبوَب يف صفةن

 وأحببــــت  مــــن حبِّهــــا الباخليـــــ

 

قـت  ابـَن سـلمن سـعيدا 
 ـَن حتى وم 

 

 

 

 

 

 

. . وهو بيت  طريف   عىل سبيل  الذمِّ البن  سلمن

 وكام قاَل اآلَخر:

 هــــا الســــوداَن حتــــىأحــــبُّ حل بِّ 

 

ـــالب    ـــوَد الك ـــا س ـــبُّ حلبِّه  أح

 

 

 

 

 

 

:  وكام قاَل مجيل 

ــــم   ــــة  أيِّ ــــاَمى إذ  بثين  أحــــبُّ األي

 

 وأحببــت  ملــا أن غن يــت  الغوانيــا 

 

 

 

 

 

 

:  وقاَل احلامكُّ
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 فأقســـم  لـــو أين أَرى شـــَبًها هبـــا

 

ـــا  ـــت إيلَّ ذئاهب  ـــال حبَّ ـــاَب الف
 ذئ 

 

 

 

 

 

 

 يزي: )أَرى نَسًبا هلا(.ويف رواية املرزوقي والترب

 بأيب الشيص  اخل زاعيِّ حي قاَل:
 وقد شطَّ اهلَوى أبعَد الشطط 

ــ ــدائي فص ــبهت  أع ــبُّهمـ أش  رت  أح

 

ــي مــنهم     حظِّ
ــي منــك   إذ  صــاَر حظِّ

 

 

 

 

 

 

عراء يف حبِّ املبالغة  وهو يف احلقِّ بيت  طريف  جارن عىل مذهب  الشُّ

 وتطلُّب  اإلغراب  

بُّ املحبوَب كام قال د عب ل اخلزاعي:ومنه حبُّ مَ 
 
 ن ُي 

 يَّ الـدار  مـن أجـل  حـبِّهمـأحبُّ َقص

 

ـــايت  ـــي وبن ـــيهم زوجت ـــر  ف  وأهج 

 

 

 

 

 

 

:  ومنه حبُّ اسم  املحبوب  كام قاَل مجيل  بن  معمرن

 أحبُّ مـن األسـامء مـا وافـَق اسـَمها

 

ـــدانيا  ـــه م ـــان من ـــبَهه أو ك  أو اش

 

 

 

 

 

 

بِّ  : ومنه حبُّ تابع  املح  ل اليشكريُّ  لتابع  املحبوب  كام قاَل املنخَّ

 وأحبُّهـــــــــــــا وحتبُّنـــــــــــــي

 

ــــــريي  ــــــا بع ــــــبُّ ناقَته  وُي

 

 

 

 

 

 

وما هذه إال أمثلة هلذا املعنى. ولو تتبع أحد  شواهده لوجدها أكثر من 

 ذلك.

│ 
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 (1)تغطية النساء وجوهَهّن في الجاهلية

 

كن يغطي وجوههن عن من األبيات التي تدل عىل أن النساء يف اجلاهلية 

 الرجال قول احلامك:

ــا ــاد وجوهه ــروع ب ــوتكم يف ال  ونس

 

لـــن إمـــاًءا واإلمـــاء حرائـــر     خي 

 

 

 

 

 

 

يريد أنه سقط احلجاب عن وجوههن من هول اخلطب حتى ُيسبهّن من 

 يراهّن إماًءا. وقيل: إهنن فعلن ذلك تشبًها باإلماء ألن اّل ي سبي.

 وقول احلامك اآلخر:

ـــن خي ـــد ك اق ـــرّتً ـــوه تس ـــأن الوج  ب

 

 فــــاليوم حــــي بــــدون للنّظــــار   

 

 

 

 

 

 

  يريد أهنن ذَهلن عن سرت وجوههن من شدة الفاجعة بمقتل املرثّي.

َواد اإليادي:   وقول أبو د 

 ويصــــّن الوجـــــوه يف امليسناني ــــــ

 

 ـــي  كــام صــاَن قــرَن شــمسن غــامم   

 

 

 

 

 

 

 وقول عنرتة:

 إن تغــــديف دوين القنــــاع فــــإنني

 

ـــارس املســـتلئ م  طـــّب بأخـــذ    الف

 

 

 

 

 

 

فاف بن ندبة:  وقول خ 

ــنًا ــا حماس ــج منه ــهور احل ــدى ش  وأب

 

 رق  ـووجًها متى ُيلل له الطيب  ي شـ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( يف عادات القدماء.1)

 .هـ 1255/ 11/ 10ن رش يف تويرت يف 



     
 

82 
 

 (1)رأي في ضبط بيت أبي تمام )فلينظرن المرء من غلمانه(

 

واية هذا البيت هو:  َيظهر يل أنَّ الصواَب يف ر 

ل امن ــــه ــــَرنَّ املــــرء  َمــــن غ  َين ظ   َفل 

 

ــــه    ــــه عــــىَل أخالق   فهــــم  خالئف 

 

 

 

 

 

 

د  أخالَقهم، فإنَّ صالَح  : ليفتِّش  املرء  يف حال  غلامن ه، وليتفقَّ يقول  أبو متَّامن

ه. ونظري  
ه وفساَد أخالق هم َدليل  عىَل فساد  خل ق  ل ق  أخالق هم َدليل  عىَل صالح  خ 

. ومن األبيات املع روفة يف ذلك قول  هذا ما نقَله أخونا صالح  عن اجلاحظ 

:  الشاعر 

ــه   نـــاء إذا حللـــَت ببابـ   ســـهل  الف 

 

ام    ـــدَّ ـــؤدَّب اخل  ـــَدين  م ـــق  الي  َطل 

 

 

 

 

 

 

، وهي وما بعَدها يف حملِّ نصبن مفعـول  بـه              و)َمن( يف البيت استفهاميَّة 

ه قـول  اهلل تعـاىَل: ، وقـول  [1]الطـارق: ٿٿٿٹٹ﴿ لـ)ينظ ر(. ونظري 

الـلاملرء  عىَل دين  خ»سالم: النبي عليه ال كم َمـن خي  . فقـايس «ليل ه، فلينظر أحد 

                                                           

 ( يف رواية الشعر واألدب.1)

قرأ بيت أيب  متام هكذا: أصله تعليق عىل رأي األستاذ صالح العمري أن ي 

ــــه ـــــن غلامنـ   فلي نَظـــــرّن املـــــرء  م 

 

 خالئفـــــه عـــــىل أخالقـــــه فهـــــم   

 

 

 

 

 

 

قرأ: )فلَينَظرّن املرء  َمن غلامن ه(. وقد ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف  ه أن ي 
/ 2/ 10 - 7وختطئت 

 هـ.1254
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 بيَت أيب متامن هبذين الشاهدين  ينجل  لَك معناه.

يف   هم الرجَل إذا كاَن كلب ه ذا أنسن بالضَّ  من هذا املعنَى مدح 
وبصددن

: ، قاَل ن صيب  راه 
م هبذا عىَل كَرم  ربِّه وحسن  ق  دالهل 

 واست 

ــــــس   ــــــك آَن ــــــاملعتفيَ  وكلب   ب

 

هــــــا الزائــــــَره   
 مـــــن األمِّ بابنت 

 

 

 

 

 

 

  وهو بيت  مستطَرف التشبيه وإن كان معناه معروًفا مطروًقا.

ا ضبط  بيت  أيب متام هكذا:   وأمَّ

ـــه   ل امنـ  ــــن غ  ــــَرنَّ املــــرء  م  ي ن َظ  َفل 

 

ـــه عـــىَل أخالق ـــه      فهـــم  خالئف 

 

 

 

 

 

 

نَظر( هنا م ها. ولذلَك أ سن د فبعيد  يف رأيي. وذلَك أنَّ )ي  ية  بنفس  تعدِّ

يه بحرف  ن ي للمجهول  فارتفَع. واملعروف  يف )نَظر( تعدِّ ا إىل الفعل  ملا ب  مفعوهل 

 ڭ ڭ ڭ ڭ}: ن  ونطَقت الفصحاء ، قاَل تعاىَل جُر. وبذلَك نزَل القرآ

  ثمَّ قاَل امرؤ القيس:، [42]سورة عبس: {ۇ

ــــا  نظــــرت  إليهــــا والنجــــوم  كأهنَّ

 

ــال   مصــابيح    فَّ  ت َشــبُّ لق 
  رهبــانن

 

 

 

 

 

 

وقّلام عّدوا )نظر( بنفسه وإن كان ذلك قد ورد يف أبيات قليلة من 

  الشعر.

لَت يف   متى تأمَّ
واية  شيًئا من الركاكة  وعىَل أنَّ يف البيت إذا قرأناه هبذه الرِّ

نَظر اإل ك مثاًل: )ي 
ن( وداللتها ووازنَتها بقول  نَظر( وموضع )م  ن معنَى )ي  نسان  م 

ه. وهذا كام تَرى غاية   ه أي: كالم  نه بمنطق  ه( تريد  أنَّ اإلنسان يعَرف معد  منطق 

داءة. يِّ والرَّ
  يف الع 
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:   فقد انتهينا إذن إىل بيان  فساد  هذا الضبط 

ـــه   ل امنـ  ــــن غ  ي ن َظــــَرنَّ املــــرء  م   َفل 

 

ـــه عـــىَل أخالق ـــه      فهـــم  خالئف 

 

 

 

 

 

 

:ووقَف األستاذ الكريم    صالح عند هذا الضبط 

ل امن ــــه َين ظ ــــَرنَّ املــــرء  َمــــن غ   َفل 

 

ـــه عـــىَل أخالق ـــه      فهـــم  خالئف 

 

 

 

 

 

 

 بام قبَله غري  متعلِّقن به يف 
منك ًرا له وطاعنًا عليه بأنَّه ضعيف  االرتباط 

 دائًرا عىل هذين  االحتاملي  فال ب دَّ ألخينا 
واية  املعنَى. وإذ  كاَن صواب  الرِّ

 من املطاعن  التي ا
ن
مها بريء لكريم  أن خيتاَر أحَدمها أو يأتَينا باحتاملن آَخَر غري 

ذكَرها. فأّما أن نرََض بالتفويض  والتوقُّف  وأن يكوَن حظُّنا من العلم  اإلنكاَر 

ا وال باطاًل. ف حقًّ   وحسب  فأمر  ال َيشفي سائاًل وال يكش 

الرتباط  هذا البيت  بام قبَله يف  عىَل أين أعَجب  من إنكار  أخينا صالحن 

 ومذاهب هم. واحلقُّ أين 
 
فات  الشعراء ع عىل ترصُّ

عر املطَّل  املعنَى وهو البصري  بالشِّ

 السابق  هلذا البيت، ولكنِّي تركت  اإلشارَة إليه  
ل عن النظر  إىل البيت  مل أغف 

ي أنَّه بيِّ  التعلُّق بام بعده واال
 له. وذرين  أرشح  والكالَم عليه العتقاد 

 
ستدعاء

  لك ذلك.

ب هبا أبو متَّامن بعَض 
ف أول  أنَّ هذين البيتي من أبياتن يعات  ال ب دَّ أن نعر 

أصحاب ه وكأنَّه آَنَس من لقائه له جفوًة وف توًرا ووجَد مثَل ذلَك من استقبال  

ه: ه له، فقول    خدم 

ـــة   اث م بحَّ ـــوهن   عي
ـــديق  ـــم الص  حَش

 

ـــن صـــدق    ه ع ـــهلصـــديق    ه ون فاق 
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: ب ينًة. وهذا كام قاَل الشاعر   لساًنا ناطًقا ولغًة م 
  تنبيه عىَل أنَّ للعيون 

ث ها ـــي حمـــدِّ ف يف عينَ ـــر   والعـــي  تع

 

ـا أو مـن أعادهيـا    إن  كان من حزهب 

 

 

 

 

 

 

  وقاَل اآلَخر:

 أشــارت بطــرف  العــي خيفــَة أهل هــا

ــا ــال: مرحًب ــد ق ــرَف ق ــت أن الط  فأيقن

 

  رَة مـــــذعورن ومل تـــــتكلَّم  إشـــــا 

  وأهــاًل وَســهاًل باحلبيــب املتــّيم  

 

 

 

 

 

 

  وقد أكثرت  الّشعراء يف ذلك.

، وإنام ذكَر العيوَن  د قرَص ذلَك عىل العيون  عر  يعلم  أنَّه مل ير  س بالشِّ واملتمرِّ

ضة    داللة  خفيَّة  غام 
. وذلَك أنَّ داللَة العيون  ثاالً وأراَد مجلَة األخالق  . وإذا م 

فَة رسيرته  ه فأجَدر  أن ال خيطَئ معر 
ه بعيون  خدم  عَرف املرء  ما يف رسيرة  صديق 

ه. وقد رأيَت كيَف أحسَن أبو متام  بأوضَح من ذلَك من األخالق الظاهرة  لنفس 

ه ومبلَغ  اإلبانَة عن هذا املعنَى بأن جعَل معرفَة ما يف نفس  الصديق  ق َبَل صديق 

ه الودَّ ل
ه. ثمَّ مل يكتف  بذلَك حتَّى إخالص  هلام خدم  ، أوَّ ه معقوًدا بأمرين  بعيَدين 

م. وهو األمر الثاين. وقد علمَت أنَّ داللَة العيون  وإن كاَنت  ناَط ذلَك بعيوهن 

. ها من الكالم  أو الفعل  ا أدقُّ وأغمض من داللة  غري    مفهومًة أحياًنا، فإهنَّ

دَّ  ن  معايَن ع  ًة، منها أنَّ للعيون  لغًة وإبانًة، ومنها أنَّ وهذا البيت  يتضمَّ

ه فإنَّه ال يلَبث  أن ينمَّ عليه ما 
اَه صديق  ه جت  الصديَق وإن  جَهَد أن يسرت  ما يف نفس 

نُّ 
ك  هم َيظهر  عليهم ما ي 

، ومنها أنَّ اخلدَم صورة  صادقة  لسيِّد  مل جير  منه عىَل بالن

ه. وكأنَّ أبا متامن أعج   َب هبذا املعنَى األخري  واستحسنَه، فانسلَّ منه إىل ما يف نفس 
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ها إىل خماَطب ه  بةن من هذا املعنَى ينب ذ  ةن منرس   عامَّ
َبه بحكمةن عق  بعَده وآَثَر أن ي 

تاًما ألبياته هذه فقاَل:   وتكون  خ 

ــــه ل امن  ــــن غ  ــــرء  َم ــــَرنَّ امل َين ظ   َفل 

 

ـــه عـــىَل أخالق ـــه      فهـــم  خالئف 

 

 

 

 

 

 

 : هم إذا كاَن صديًقا لَك يقول  ك عن غيب  سيِّد  لامن  صورًة خترب  
إذا كاَن الغ 

هم يف سائر  أخالق ه، فلين هم َدليل  عىَل لين ه  لامَن أيًضا تَبع  لسيِّد 
فاعَلم  أنَّ الغ 

ه وبخل هم َدليل  عىَل بخل ه.  هم دليل  عىَل كرم  ه وكَرم 
ت  دَّ م دليل  عىَل ش  ُت  دَّ

وش 

ام(.وهلذا األمر     مدَح الشاعر  ممدوَحه بأنه: )مؤدَّب  اخل دَّ

م  لامَنه، وليحرص  عىَل أن تكوَن أخالق هم محيدًة، فإهنَّ
 املرء  غ 
د  وإذن فليتفقَّ

، فإنَّك إذا  نه  وهذا معنًى معروف  ه وي عَرف معد 
ل ق  ه، وهب  م ي ستَدلُّ عىل خ  َوجه 

وَن بَك ويكر   م عل موا حمبَة أبيهم رأيَت أبناَء الرجل  وأهَله ُيتف  مَت أهنَّ
موَنك عل 

.   لَك فعاملوَك بذلك. والضدُّ بالضدِّ

فقد رأيَت عالقَة هذا البيت  بام قبَله َعالقًة واضحًة ال لبَس فيها وأنَّ أبا 

متَّامن مل ي فسد  املعنَى ومل خيطئ فيه وأنَّه ال ينبغي أن يقرأ بيت ه بحروف ه إال هكذا ما 

فً    ا. وهو ما مل نتبيَّنه حتى اآلَن.مل يكن حمرَّ

ك يف هذا البيت وقد ظهَر أنه إن ال يكن  ولست أَرى حاجًة لطول  التشكُّ

. ويف  ارتباطه بام قبَله واضًحا كلَّ الوضوح  فإنه ليس بمستنَكرن وال مدفوعن

كتاب  اهلل تعاىَل من اآليات  ما ال َيظهر ارتباط ها بام قبَلها إال لبعض  الراسخَي 

م أنَّ االرتباَط بي البيتي   عر عىَل هذا النحو. مَع أين أزع  ل م. وكثري  من الشِّ
يف الع 
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. ح  كلَّ الوضوح 
  واض 

ف لَك عن املعنَى اجلامع هلذا البيت  باألبيات  التي  ولعلَّ ما ذكرت ه يكش 

ع إىل بابن واحدن ومقدار  ما بينَها من التآخي  أوردها أبو عثامَن وكيَف ترج 

.و  االئتالف 

│ 
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 (1)كلام النساء وخّطهنّ 

 

: )وقال األخفش«: أصوله»هـ( يف  511قال أبو بكر بن الرساج )ت  - 1

 النُّدبة ال يعرفها كلُّ العرب، وإنام هي من كالم النساء(.

ه، «: »أماليه»هـ( يف  511قاَل أبو عيُل القايل )ت  -4 ما له سب َد نحر 

، أي: سب َد من الوجد عىل« ووب د  املال، والكسب، ال جي د  شيًئا. وقد سب َد الرجل 

. قاله أبو صاعد. وقال أبو  . وهو رجل  سب د  ووب َد: إذا مل يكن عنده يشء 

ها»الغمراء: إنام نعرفه من دعاء النِّساء   « (.ما هلا سب د نحر 

:  قلت 

للسيوطي « املزهر»ويف «. األمايل»قوله: )أبو الغمراء( كذا يف مطبوعة 

. وليس أحد  من «: األمايل»هـ( نقاًل عن  511 )ت ر. وكالمها تصحيف  أبو َعم 

ر. وهو وأبو صاعد  . والصواب: أبو الَغم  العلامء، أو الرواة ي عَرف هبذا االسم 

رن الشيبايّن  َما بغداَد، ورَوى عنهام أبو َعم 
أعرابيَّان فصيحان من بني كالبن قد 

يت )ت  415)ت  َيا بعد املئتي 422هـ( ، وابن  السكِّ  .(2)هـ(. توفِّ

                                                           

 .هـ 44/4/1254هـ ويف املجلة الثقافية يف  14/4/1254( ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف 1)

هـ( قاَل: )سألت  101هـ(، ونقَله عنه ابن األثري )ت  457( يف مسنَد إسحاق بن راهويه )ت 4)

ر األعرايبَّ  عن تفسري ذلَك ]أي: قوله صىل اهلل عليه وسّلم:  -وهو ابن  ابنة ذي الرمة  -أبا الَغم 

ه. فإن كان إياه، )املتشبع بام مل يعط كالبس ثويَب زور[ ...(.فال أدري أهو أبو الَغمر الكاليب ، أم غري 

، ألن ذا الرمة تويف عاَم  . وهذا غري  بعيدن
ة  بط  ذي الرمَّ

فقد أفاَدنا هذا اخلرب  فائدًة نادرًة. وهي أنَّه س 

= 
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األيامن »هـ(  451ويظهر أن أبا عيُل نقَل هذا النصَّ من كتاب ثعلب )ت 

، وقد « نوادر»وهو مفقود. ولعلَّ ثعلًبا اقتبَسه من «. والدواهي ر الشيباينِّ أيب َعم 

رن )ت  ه َعم 
اها روايًة عنه من طريق ابن  بن هـ( ، أو اقتبَسه من كتا 451كان تلقَّ

 آَخَر من كتبه املفقودة.

زانة «: فهرسته»هـ( يف  570قاَل أبو الفرج النديم  )ت  -5 )وكان يف خ 

ر  حّق عبد  ك 
املأمون كتاب  بخطِّ عبد املطلب بن هاشم يف جلد أَدمن فيه: )ذ 

املطلب بن هاشم من أهل مكة عىل فالن بن فالن احلمريي من أهل وزل 

د اهلل صنعاء، عليه ألف درهم فضة كيالً   باحلديدة. ومتى دعاه هبا أجابه. شه 

 واملَلكان(. قاَل: وكان اخلطُّ يشبه خطَّ النساء(.

:  قلت 

فة عن  قوله: )وزل( كذا يف نرشة أيمن فؤاد سيد للكتاب. وهي مصحَّ

ل(، نصَّ عىَل ذلك ابن خالويه )ت  العرشات يف »هـ( يف تعليقه عىل  530)َزو 

ل: اسم مكان  521هد )ت أليب عمر الزا« غريب اللغة و  هـ(، قاَل: )والزَّ

د بخط عبد املطلب بن هاشم، وأهنم وصلوا إىل زول صنعاء(. ج   باليمن، و 

                                                                                                                                                                   

 أربعَي عاًما كام يرى ابن  خلدون، فإنَّ وفاَة ابنته قد تكون   113)
سبَة األجيال  رنا ح  هـ(. وإذا قدَّ

ز أن يكوَن هو أبا الغمر الكاليبَّ الذي  153ها قد يكون عاَم هـ، ووفاَة ابن   113عاَم 
هـ. وإذن فجائ 

ر الشيباينُّ )ت  هـ(، وابن السكيت )ت  457هـ(، وإسحاق بن راهويه )ت  415َروى عنه أبو َعم 

م ابَن األعرايبِّ )ت  422  هـ(. 451هـ(. وزد  عليه 
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بعق ب  « إعجاز القرآن»هـ( يف  205قال أبو بكر الباقالين )ت  -2

 سياقت ه لبيت امرئ القيس:

ــزةن  ني َر ع  ــد 
َر خ  ــد  ــت  اخل  ــوَم دخل  وي

 

، إنك  يل  فقالت: لَك الويالت  ـرج   م 

 

 

 

 

 

 

ه يف املرصاع األخري من هذا البيت:  فقالت: لك الويالت، »قاَل: )وقول 

 كالم  مؤنَّث  من كالم النساء(.« إنك مرجيل

َرى «: أمثال ه»هـ( يف  442قاَل أبو عبيدن )ت  -1 قب لًة، وَسه  َى م  )يا َعرب 

، إال أن أبا عبيدَة حَكاه
 
دب رًة  وهو من أمثال النِّساء   (.م 

: أين تذهب؟ لقال: « أمثال»ويف  -1 أيب عبيدن أيًضا: )لو قيل للشحم 

ّسنها. قال أبو عبيد: وهذا مثل  أ سّوي الَعَوج. يعني أنه يذهب بالعيوب وُي 

 مبتَذل. وأكثر من يتكّلم به النّساء(.

م: « : ُتذيبه»هـ( يف  530قاَل أبو منصورن األزهريُّ )ت  -3 ن أمثاهل  )وم 

 ة فال أليَّة. وهي ]كذا[ من أمثال النِّساء(.إال َحظيَّ 

ويف كالم العّامة نظري  هلذا، كنحو ما جاء يف كتاب حممد العبودي  -7

)كلامت قضت(: )األ وال: اإلياب بعد الغياب. أكثر ما تستعَمل يف قول النساء 

، سواء أكان زوًجا، أو ولًدا، أو قريًبا أ م قريب هلا من غيبةن دنى: للمرأة التي قد 

 يا فالنة، َهنَاك اال وال... وال يستعمل الرجال  هذه الكل مة(.

، فذكرت يل أن جدُتا كانت -حفظها اهلل-وقد سألت عنها والديت 

(: إذا رَجَع. ا. و)األ وال( أصلها من )آل يئول   تقوهل 
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:  قلت 

، واخلطِّ  هذه النصوص التي عرضت ها لك تنبئك أنَّ للنِّساء يف الكالم 

موَن، وفطنوا  مذاهَب، جاَل. وهو أمر  عرَفه العلامء  املتقدِّ وأنامًطا فارَقت هبا الرِّ

ا  له، وما زاَل اليوَم قائ اًم مشاهًدا، فإنَّك جت د للنِّساء رضوًبا من األدعية ال يقوهل 

. ومثل   ًفا، وال سيَّام العجائز منهنَّ . وهنَّ بذلَك أطلق  لساًنا، وأكثر  ترصُّ جال  الرِّ

ف كاتَبه، فسَتدلُّ بصورته عىَل أنه خطُّ ذلَك  ، فإنك لرَتى اخلطَّ ال تعر  اخلطُّ

، وحدود ها، وزواياها  . وذلَك أهننَّ يف اجلملة أقلُّ جتويًدا لصور  احلروف 
امرأةن

د، واخلطُّ َُيتاج إىل يدن حمَكمة   ة، والتأوُّ قَّ رن عليه من الرِّ
، مل َا ف ط  جال  من الرِّ

ك ، متامس  . ولذلك كانت النِّساء يف الرسم  القبضة  ل، مأمونة االختالج  ة األنام 

، إذ  كاَن الرسم  أقلَّ حدوًدا، وزوايا، مَع ما ينطوي عليه من  أمهَر منهنَّ يف اخلطِّ

َن به  ، وسبق  َب يف طباعهنَّ كِّ ا ر   املحلِّق. وذلَك من مَّ
، واخليال  احلسِّ احلديد 

جاَل. كام أنَّ غلبَة العاطف  عليهنَّ جعَلتهنَّ عنَد املصيبة  أرسَع دموًعا، وأكثَر الرِّ
ة 

ن دبًة، وعوياًل، حتى زعَم أبو احلسن األخفش أنَّ الندبَة من كالم  النِّساء. وهذا 

، فإنَّه دالٌّ  وإن كاَن مدفوًعا بالشواهد  الصحيحة  عىل صدور النُّدبة من الرجال 

. ها فيهنَّ
 عىل شيوع 

│ 
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  لصرف وِعللهماأصول النحو وا

أصول النحو والرصف 

للهام  وع 
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علة رفض الاحتجاج بكبار الشعراء والكتاب الذين جاءوا بعد زمن 
 (1)الفصاحة

 

ملَ ال جيوز االحتجاج يف اللغة بكبار الشعراء والكّتاب الذين جاءوا بعد 

  زمن الفصاحة كأيب متام واملتنبي واجلاحظ وأمثاهلم؟

ى باللفظ أو اجلواب عن هذا أن الواحد من هأالء إّما أن يكون قد أت

راد االحتجاج به من طريق النظر واملقايسة، وإما أن يكون قد  األسلوب الذي ي 

جاء به من طريق السليقة غري الواعية. فإن كان األول مل جيز االحتجاج به ألنه 

عّد رأًيا منه واجتهاًدا مع ما ُيتوشه من احتامل االضطرار الشعري. وليس  ي 

من الربهان الصحيح والدليل املقن ع، فكيف  رأي العامل بحجة إال بام معه

نوا العربية بالدرس  بالشاعر أو الكاتب  وإن كان الثاين فإن املحَدثي إنام لق 

والتعلُّم ال بالتنشئة والسامع واملحاكاة للفصحاء، فقد جيوز أن يدركوا بطول 

ه بعَض السلي ربة واملراس وبمداومة االشتغال بالكالم الفصيح ودرس  قة ال الدُّ

كلَّها، ألن السليقة ال تستوي للمتكلِّم وال تتّم متاَمها وال تؤيت أكَلها إال إذا 

لبث املتكلِّم م الوة من صدر صباه يتقّلب بي الفصحاء ويسمع كالمهم املرة 

ريه عىل لسانه املّرة بعد  بعد املرة يف مجيع شئون حياُتم وخمتل ف أغراضهم ثم جي 

يدخل عىل سليقته ما خيّل هبا من الكالم امللحون. فأما املرة أيًضا من غري أن 

                                                           

 ( يف السامع.1)

 هـ.1221/ 1/ 41ن رش يف فسبك وتويرت يف 
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الكبري الذي شّب عن الطوق وانقادت له سليقة أخرى من كالم العامة 

د القراءة للكالم الفصيح واحلفظ  له  امللحون فإنه ال يستطيع أن يدرك بمجرَّ

يف بعض  سليقًة قوّية تاّمة يف اللغة التي يرومها، وإنام غاية أمره أن يدرك سليقة

أنظمة اللغة وقوانينها، فتجده مثاًل ال خيطئ يف باب الفاعل وال املجرور 

بحرف أو بإضافة وإن أغفل احلذر والتحّفظ. وربام استطاع بالسليقة أيًضا أن 

يصيب يف مجع بعض األلفاظ أو تصغريها. ولقد سمعت بعض الصبية يقول يف 

بول( وسمعت  آخر يقول يف مجع  )كنَب(: )أكناب(. وسمعت مجع )جَبل(: )ج 

ثالًثا يسمي الكلمة: )الَقرية( أي املقروءة، عىل صيغة اسم املّرة. فأصابوا إنفاذ 

القياس من غري سامع سالف. ولكن من جييد أمثال هذا بالسليقة قد ال يكون 

حمك اًم باب النسب وباب التصغري وباب االستثناء ونصب املضارع وجزمه مثاًل 

مسائلها ألنه مل ينل من طول املراس والتجريب وال من بجميع تفاصيلها و

كثرة االستامع ما يناله من خالط الفصحاء يف أول صباه، فإذا استهدى بسليقته 

يف هذه األبواب خانته وأسلمته إىل اخلطأ املحض. ونحن إذا سوغنا االحتجاج 

و نثره بكالم املحَدث فقد أجزنا ألنفسنا أن نحتّج بكل كلمة وردت يف شعره أ

مع أنا ال ندري ما مقدار قوة سليقته ومضائها يف هذه الكلمة التي قاهلا وال 

مبلَغ إجادته للحكم املتعلِّق هبا، فقد جيوز أن يكون ارتكب ذلك عن إجادة منه 

واقتدار، وقد جيوز أن يكون ذلك عن وَهن فيه واختاللن دخل عليه من قّلة 

  ممارسته لباهبا.

اجة أصاًل إىل أن نحتّج بكالم  املحَدثي البتَة ألن عىل أنه ليست بنا ح
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املحَدث ال يسعه أن يستعمل يف كالمه لفًظا أو أسلوًبا مرجَتاًل ال ي درك 

د بعض األلفاظ أو األساليب بام عنَده من إدراكن  ولِّ بالقياس، وإنام غايته أن ي 

ول نظره سليقّي باألقيسة حازه من خالل استقرائه لكالم العرب القديم وط

ن يف  فيه. ومجيع ما استقراه من كالمهم حارض  عندنا ومطروح بي أيدينا ومدوَّ

تَجن منه يشء ومل يفت منه فائت، فنحن قادرون  الكتب التي وصلت إلينا مل ُي 

عىل أن ندرك باالستقراء الفعيل الواعي له ما أدركه هو بالسليقة غري الواعية 

 م ومغامز الضعف والوهن.مع أمننا من عوارض الرضورة والوه

│ 
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 (1)نبذة في نشأة علم أصول النحو

 

هـ( 554أّول  من رام أن يصنّف يف علم )أصول النحو( هو ابن جني )ت

، فقد ذكر أن من ما محله عىل تأليفه أنه مل ير )أحًدا من علامء «اخلصائص»يف 

نه البلدين تعرض لعمل أصول النحو عىل مذهب أصول الكالم والفقه(، ولك

 مل خيّلصه لألصول ومل يستقص مسائله ومل جيّود ترتيبه.

مل َع »هـ( فأّلف كتاَبيه 133ثم جاء من بعده أبو الربكات األنباري )ت

يف جدل « اإلعراب ]أو اإلغراب[ يف جدل اإلعراب»و« األدلة يف أصول النحو

النحو، وزعم أنه هو واضع العلمي: علم  أصول النحو، وعلم  اجلدل يف 

نحو. وقد جعل أدّلة النحو ثالثة: نقل )سامع(، وقياس، واستصحاب حال. ال

ض يف النقل للكالم عىل القراءات وال احلديث، ومل يرش إىل  ومل َيعر 

ابن جني وال نقل عنه. ونّص عىل أنه أّلفه عىل حّد أصول الفقه. « خصائص»

   األمثلة.وهو كذلك حتى إنه ال يكاد يكون له يف الكتاب من فضلن إال تغيري

وذكر أنه مل ي سبق « االقرتاح»هـ( فأّلف كتابه 511ثم خَلَفه السيوطي )ت

إىل ترتيبه وُتذيبه، ونّص أيًضا عىل أنه رّتبه عىل ترتيب أصول الفقه، وزعم أنه 

مل يَر كتايَب األنباري إال بعد فراغه من كتابه، وأنه أخذ لباهبام بعد  وأدخله يف 

لة النحو أربعة، وهي الثالثة التي ذكرها األنباري، خلل كتابه. وقد جعل أد

                                                           

 هـ.1221/ 1/ 40ن رش يف تويرت وفسبك يف  (1)
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من أهنا « اخلصائص»والرابع اإلمجاع، تعوياًل عىل ما نقله عن ابن جنّي يف 

ثالثة: السامع، واإلمجاع، والقياس. وليس ذلك يف املطبوع من كتاب ابن جني. 

جني  ولعّله أخذه منه استنباًطا. وأكثر كتاب  السيوطّي منقول  عن كتاب ابن

 وكتايَب األنباري.

│ 
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 (1)هل يجوز للمحدَث القياس على جميع لغات العرب؟
 

 س: هل جيوز للمحَدث القياس عىل مجيع لغات العرب؟

 :ج: يف هذا قوالن للعلامء

األول: أنه جيوز القياس عليها. ومن من قال بذلك ابن جني يف 

جة(. وت«خصائصه» ها كّلها ح 
ابعه عليه كثري من ، قال: )اللغات عىل اختالف 

وأيب حياَن يف « املدخل إىل تقويم  اللِّسان»العلامء كابن هشامن اللخميِّ يف 

 .وغريمها« التذييل والتكميل»مواضَع من 

الثاين: أنه ال يقاس إال عىل اللغات املعروفة دون اللغات القليلة. وهو 

 .مذهب الفراء، نقَله عنه اجلواليقي

ا من اللغات املعروفة والنادرة قد جاءت هبا واألول هو الراجح ألن كثريً 

قراءات القرآن متواترها وشاّذها، فالقول بحظر استعامهلا عىل املحَدث تسوئة 

عليها وختطئة هلا إذ الصحيح أن األصل يف أحكام الرتكيب املحاكاة والقياس، 

 فالشاهد الواحد منها كافن يف تسويغ القياس عليه.

│ 

  

                                                           

 يف القياس. (1)

 هـ.1254/ 3/ 50ن رش أصله يف ملتقى أهل اللغة يف 
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 (1)مع ورود السماع المغني عنه حكم استعمال القياس
 

امع املغن ي عنه يف باب ه؟  السَّ
 س: هل جيوز  استعامل  القياس مع ورود 

:  ج: الذي َأراه أّن ذلك عىل رضبي 

ورة  كثرية  األفراد  بحيث  تكون  هي األكثَر،  ل: أن يرَد يف الباب  ص  األوَّ

ن عىل الباب  حتى تشامَّ ال
ور  ولكنَّ كثرَُتا مل ُتيم  تَّامَم. وذلَك أن توَجد ص 

ها ترَشكها يف حظِّها من الق سمة  وإن كانت هي األكثَر كأن تكون نسبت ها إىل  غري 

ها 10مجيع املسموع   %، فهذا جي ب  أن 1% و1% و10% و40%، وهناَك غري 

امع فيه وال ينبغي ختطِّيه إىل القياس  ألنَّه مل يستحك م يف  عامل السَّ
ي كتَفى باست 

نَّة قياسيَّت ه ا
قت مظ  ه وتفرَّ لباب  االستحكاَم كلَّه، بل ضع ف بام زامَحه من غري 

ي لـ)فَعَل(  . ومثال  هذا مصدر  الثالثيِّ املتعدِّ
َور  ه من الصُّ َشعاًعا يف غري 

ل(، ولكن هذه الكثرَة ليست قريًبا  َل(، فإنَّ األكثَر فيه أن جييَء عىل )َفع 
و)فع 

ام  السَّ
 
ع ل( من استيفاء

ه عىل أبنيةن أخَرى كثريةن كـ)ف عال( و)ف  ع  إذ  جاَء مصدر 

ل اًم(، و)سأَله َسأ اًل( يف  ها، فلو قلَت: )َعل مه َعل اًم( يف )ع  و)َفعول( وغري 

امَع هو املقطوع  به   ؤااًل(، و)َقب َله َقب اًل( يف )َقبواًل( كنَت خمطًئا، وذلَك أنَّ السَّ )س 

، والقي حُّ الظنُّ بأنَّ من كالم  العرب 
هم. وال يص  فة  كالم  اس إنام هو آلة  ظنِّّية ملعر 

امع  قد غلَب عىل عقول  العرب  الباطنة  حتى اعتقدوه قياًسا  رضًبا من السَّ

                                                           

 يف القياس. (1)

تب يف   هـ.1251/ 4/ 41هـ ونرش يف تويرت يف 1255/ 4/ 1ك 
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ي أن يكوَن  . وال يكف  َن عىل الباب  مطَّرًدا، وأخلدوا إليه إال إذا كاَن هو املهيم 

سن حَي أجاز قياَس مصدر )فَعَل(، هو األكثَر ن سبًة. ويف هذا أخطأ عباس ح

امع، فأجاز أن يقاَل: )عل مه َعل اًم(   السَّ
ل( مع وجود  يي عىل )َفع  َل( املتعدِّ

و)فع 

 [.175/ 5]النحو الوايف 

ه،  ق  ا عىل الباب بحيث  تكاد  تستغر  َد يف الباب  صورة  غالبة  جدًّ الثاين: أن تر 

امع أزيدَ  % ويكون  ما خالَفها نوادَر ت عدُّ 50من  فتكون  نسبتها إىل جمموع السَّ

ه اسم  امع بخالف ه. ومثال  َل القياَس وإن ورَد السَّ
ا، فيجوز لك أن تستعم  َعدًّ

ق(  : )املرش   العرب 
ل( هو )مفَعل(، ولكن قالت  املكان، فإن قياَسه يف )فَعل يفع 

ط(، وغرَيها. وقد قال يف ذلك الفّراء  )ت
هذا كلِّه  (: )والفتح يف403و)املسق 

ه( ]إصالح املنطق البن السكيت تح قباوة ص [. وانظر 175جائز  وإن مل نسمع 

[. وقال أبو 421أيًضا رشح القصائد السبع الطوال لألنباري تح هارون ص

 به سامع  كام 533عيّل الفارك )ت
(: )وقد جيوز الّشء  يف القياس  وإن مل يأت 

( ]اإلغفال له جاز يف القياس تعليل  العي من )استحوذ  به سامع 
( وإن مل يأت 

امع املغني عنه والنائب  َمناَبه 3/ 4  السَّ
[. وإنام صحَّ استعامل القياس مع ثبوت 

ه واستمرار  اطِّراد ه حتَّى نَفى ذلك عنه الرشكاَء واألنداَد. ويف  ة قياس  وَّ َبل  ق 
من ق 

واني  املطَّردة التي ال هذا داللة  عىل أنَّه قد جَرى يف نفوس  العرب  جَمرى الق

لَّة  ، فهم وإن َشّذوا يف القليل  النادر  عنه لع  تنكرس  وحلَّ منها حَملَّ العادة  واإللف 

امع املوافق  للقياس   استهوُتم فعَسى أن يكوَن عدم  علمنا باستعامهلم للسَّ

. عىل أنه لو  م مل حممواًل عىل أنَّ العلامء مل يستوعبوا كلَّ ما قالت ه العرب  ثبَت أهنَّ
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لوه من  لوا القياس قطًعا حي مجع العلامء  اللغَة فإنَّ من املمكن أن يستعم 
يستعم 

َعهم إليه.  ت ه ومتّكنه حّتى كأنَّ ألسنَتهم ال بدَّ أن تناز  هم لقوَّ َله بعض 
بعد  أو يستعم 

وا منه ومل ي هم مل يستوحش  عوه من غري  م لو سم  َروه وحتى لو مل يفَعلوا هذا فإهنَّ

هم.  متجافًيا عن قوانين هم. وهذا كافن يف جعل ه من كالم 

( وإن مل ي سَمع  وعىل هذا جيوز لك أن تقوَل: )وذَر( يف املايض من )يَذر 

ا ي عَرف له مضارع  قد كث ر كثرًة   ألنَّ استعامَل املايض من مَّ
خالًفا جلمهور النّحاة 

ذَّ عنه إال هذه الك ا حتَّى مل يش  ل مة ]وقد أجاز هذا ابن درستويه. انظر غالبًة جدَّ

 [.213، 410]تصحيح الفصيح ص

│ 
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 (1)شواهد اتساع الرواة الأوائل في التقصي والسماع
 

من الشواهد التي تدّلك عىل اتساع الرواة األوائل من اللغويي يف السامع 

 وشّدة تقّصيهم أللفاظ اللغة من أفواه العرب:

ليم(.قال الكسائي عن )ينمو(: )مل -1   أسمعها إال من أخوين من بني س 

كاك( بالكرس: )مل أسمعها إال من  -4 قال الكسائي أيًضا عن )الف 

 رجلي(.

وهذان الشاهدان يداّلن عىل أهنم يعّدون ما سمعوه من واحد أو اثني 

َفل به. ا ال ُي   شيًئا شاذًّ

عليا قال أبو زيد األنصاري عن حركة عي الفعل الثالثي: )ط فت يف  -5

قيس ومتيم مدة طويلة أسأل عن هذا الباب صغريهم وكبريهم ألعرف ما كان 

 منه بالضم أوىل وما كان بالكرس أوىل فلم أعرف لذلك قياًسا(.

قال أبو حاتم السجستاين: )حدثني أبو زيد أنه سمع من األعراب َمن  -2

فرددته إذا قيل: أين فالنة؟ وهي حارضة، قال: ها هو ذ ه. فأنكرته وتعجبت 

 وكان صدوًقا(.«. سمعته من أكثر من مئة نفس»عليه مستفهاًم فقال: 

قال اجلرمي: )خرجت من البرصة فلم أسمع منذ فارقت اخلندق إىل  -1

م»مكة أحًدا يقول:   بالضم(.« ألرضبّن أهيُّ

                                                           

 يف أحوال الرواة. (1)

 .ت نرش من قبل هـ  ثم زيدت عليه شواهد مل1251/ 1/ 1ن رش أصله يف تويرت يف 
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( فخالفه ابن  -1 روى األصمعي عن العرب قوهلم: )يا عاقد اذكر حالًّ

ل..( وقال: )سمعته من أكثر من ألف أعرايب فام رواه األعرايب ورواه )يا حام

 « ( يا عاقد»أحد 

ق، وذلك أن ابن األعرايب  عىل أن يف هذا اخلرب مبالغة ال ت قبل وال ت صدَّ

كان شديد اخلالف عىل األصمعي والتغيظ منه. وما أظنه قال هذا إال يف ساعة 

 غضب.

│ 
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 (1)علّة الاستخفاف
 

ف  من بعض  األلفاظ  كحذف ها النوَن ذكَر سيبويه  يف كتابه  أنَّ العرَب حتذ 

( . وهذه املسألة حتتاج  إىل  ( والياَء من )ال أدر  ( واأللَف من )مل أ َبل  من )مل يك 

لَّة الصحيحَة هلذا احلذف  إنام   من البيان  يوّضحها وجيلِّيها. وذلَك أنَّ الع 
ن
يشء

. فاالست خف لَّة هي االستخفاف  لكثرة  االستعامل  ة الثانية، أو هي الع  لَّ اف  هو الع 

اج، أو تتميم  يها ابن  الرسَّ لَّة كام يسمِّ
لَّة الع  ، أو ع  اجيُّ يها الزجَّ القياسية كام يسمِّ

. أال  لَّة الثالثة  يها ابن  جني. وكثرة  االست عامل  هي الع  لَّة ورشحها كام يسمِّ
الع 

َ حذفَت؟
: مل  كاَن جواب ه: )االستخفاَف( أي طلَب  َترى أنَّك لو سألَت العريبَّ

ها؟(   ومَل  تطلبها يف غري 
ة يف هذه األفعال  فَّ َ طلبَت اخل 

ة. فإذا قلَت له: )ومل  فَّ اخل 

(. فقد رأيَت أنَّ كثرَة االست عامل ال تكون  علًَّة  ا يف الكالم  قاَل: )لكثرة  استعامهل 

. وال بةن لَّةن مركَّ م  وال جزًءا من ع  َلل النَّحو ثانيًة للحك   جيوز ذلَك ألنَّ مجيَع ع 

ا علة   . فأمَّ  اللبس 
ع  إىل بواعَث نفسيَّةن كاالست ثقال  وكراهية 

لل  غائية  ترج  ع 

. والطلب  باعث  
راد  هبا طلب  الَفرق  والتوكيد  مها فإنَّام ي   ونحو 

الَفرق  والتوكيد 

ًة غائيًة. فكلُّ ما وردَ  لَّ حُّ أن يكوَن ع 
عليَك من هذا الرضب  فهذا  نفيسٌّ يص 

عامل  ظاهرة  طبيعيَّة  ال تكاد  تعَرى منها 
لَّة  االست خفاف  لكثرة  االست  سبيل ه. وع 

، ففي بعض  األقطار   . وهي ال َتزال  يف لسان  النَّاس  إىل اليوم  لغة  من اللِّغات 

                                                           

 .  هـ1251/ 2/ 5( ن رش يف املجلة الثقافية يف 1)
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ه م فحذفوا يقولوَن مثاًل: )أَبمّش(. وأصل ها )أبغي أمّش( ثمَّ كثرت يف كالم 

الغَي فقالوا: )أيب أمّش( ثم حذف وا الياَء. ويف بعض  البلدان  يقولون: )أشت ي(. 

ف  العرب  من الكلمة  احلرَف بعَد احلرف  إذا طاَل 
وأصلها )أشتهي(. وقد حتذ 

ن  اهلل ( ثم مل يزالوا  م: )م  اهلل (، أصل ها )أيم 
ها بينَهم، وذلَك نحو  قوهل  تعاور 

ة عىل ي سق طوَن من ي الدالَّ ها السِّ . ونظري 
يت عىل حرفن واحدن ها حتى بق 

(. وهي لغة   ، فإنَّ أصَلها )سوَف( فحذف وا منها الفاَء فقالوا: )َسو  قبال 
االست 

 حَكاها الكسائيُّ عنهم ونقَلها عن الكسائيِّ أبو جعفرن 
جاز  لناسن من أهل  احل 

اس  يف  ي  وحَدها. وملَّا كانت ثمَّ حذف وا ال«. إعراب القرآن»النحَّ  السِّ
يت  واَو فبق 

، كاَن معنامها واحًدا. وقد اسَتدلَّ ابن  مالكن  ي  رشح »يف  )سوَف( أصاًل للسِّ

 {ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ } :تعاىَل  عىل هذا بقوله« التسهيل

 ڀ}: وقول ه [114]سورة النساء: {حت جت يب ىب مب } وقول ه: [121]النساء:

واملعنَى  [5]التكاثر:﴾گگگگ﴿وقول ه: [2]سورة النبأ: {ٺ ٺ

. وقلَّام يتجاوز  احلذف  احلرفي  والثالثَة. ويف هذا ردٌّ عىل َمن زعَم أن  واحد 

( أصل ه )َسمًعا وطاعًة(. والصواب  أنَّ هذه الكلمَة باقية  عىل  ة: )َسم  قوَل العامَّ

. وهي فعل  أمرن من )التسمية( أي َسمِّ 
ها يشء  من احلذف  ها مل يمَسس 

ما  أصل 

د يف  ها االحتجاج  بالغالب  املطَّر  ، أحد  . والدليل  عىل ذلك أمور  ثالثة  تريد 

ز احلرفي  والثالثَة. ومقتََض هذا االحتجاج  بعدم   او  ، وهو أنَّه ال يكاد  جي 
احلذف 

ة ألنَّ   يف كالم  العرب  عىل كالم  العامَّ
م. وإنام احتججت  باحلذف 

النظري  لقوهل 
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ة الطبيعيَّة ال الوضعيَّة االصطالحيَّة. والثاين احلذَف من  الظواهر  اللُّغويَّ

، وذلَك أنَّ بعَضهم يقول مكاَن هذه الكلمة:  االحتجاج  بالنظري  املعنويِّ

ها أيًضا. والثالث االحتجاج  بالبقاء 
( ولفظ  (. وهي قريبة  من معنَى )َسم  ر  )اوم 

، وذلَك أنَّ القوَل باحلذف  خر ، وهو عدم  عىل األصل 
وج  عن األصل  يف الكلمة 

  .احلذف  

وا واَو )َوناة( مهزًة فقالوا:  ًة لإلبدال  كام أبدل  لَّ وقد يكون  االست خفاف  ع 

لَّة الثالثة  يف هذا  )أناة( ومل يبدلوا واَو )َوصاة( وال )َوباء( وال ما أشبَههام. والع 

(  املوضع  ليست كثرَة االستعامل  ألنَّ )وناًة( ليست
ن
أكثَر من )وصاة( و)وباء

لَّة التفنُّن  وعلَّة االست خفاف   لَّة التفنُّن  يف األوضاع  . وع  وغريمها، وإنام هي ع 

َبل  أنَّه ليَس يشء  من الكالم  أحقَّ 
 االعتباطيَّة من ق 

لَّة  لَّتان  شبيهتان  بالع  أيًضا ع 

ة وجيوز أن يرصَف  هبام من اآلَخر ألنَّ كلَّ موضعن من املواضع  ت ستَحبُّ  فَّ فيه اخل 

نتَهى إليه. وقد خيلط  بعض  النّحاة   ه تفنُّنًا واقتداًرا، وليس لذلَك حدٌّ ي 
عن أصل 

، فهَو من  نة  ت ه متمكِّ لَّ . وبينَهام تباين  إذ  االست ثقال  ع   واالستثقال 
بَي االستخفاف 

. ومثال  ذلَك  ا ُيتاج  إليه بعض  املواضع  دوَن بعضن م الواَو املضمومَة مَّ إبداهل 

جوه(: )أ جوه( إذ  كانت الواو  حرًفا ثقياًل، فإذا  ضامًّ الزًما مهزًة كام قالوا يف )و 

. وذلَك عىل  َقل  الَضمِّ ازداَد ث َقاًل. وهذا كام َتَرى داعية  اإلبدال 
اجتمع إىل ث َقل ه ث 

، وإنام ه َقل  صويتٌّ
به ث  ، فإنه ال يوج  ة. خالف  االستخفاف  فَّ و استزادة  من اخل 

 .ولذلَك كاَن جائًزا أن يقَع يف كلِّ موضعن من الكالم  

│ 
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 األصوات والعَروض

 

  

 

 األصوات والَعروض
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 (1)مسائل متفرقة في العروض
 

 س: البيت املشهور:

 وقـــــرب  حـــــرب بمكـــــان قفـــــرن 

 

 حـــربن قـــرب   
 ولـــيس قـــرَب قـــرب 

 

 

 

 

 

 

 سطرين؟أهو من تاّم الرجز في كتب يف سطر، أم من مشطوره فيكتب يف 

 ج: جيوز أن يكون:

من تاّم الرجز. ويعيبه أن جميء تام الرجز مقطوَع العروض والرضب  -1

 شاذ.

 من مشطور الرجز )أو الرسيع(. ويعيبه اإلقواء. -4

 واألول يف رأيي أحسن.

│ 

 

 

  

                                                           

 هـ. 1221/ 10/ 7( ن رش يف تويرت وفسبك يف 1)
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 (1)حكم إشباع الحركات في إنشاد الشعر
 

 نَغم؟س: هل جيوز ملنشد الشعر أن ي شبع بعض حركاته جماراة لل

ج: قد ثبت أن العرب تشبع بعض احلركات يف الشعر، وذلك كقول 

 الشاعر:

ــوى بصــ ــي اهل ــثام َيثن ــي حي  ـريوأنن

 

 من حيث  مـا سـلكوا أدنـو فـأنظور   

 

 

 

 

 

 

 وقوله:

ـــراب   ـــن العق ـــاهلل م ـــوذ ب  أع

 

 

 

 

 وقوله:

ت عـىل الكلكـال    قلت  وقد خـرَّ

 

 

 

 

  أي الكلكل.

  وقوله:

ـــًرا هـــمَّ أ ـــودالـــو أنَّ َعم   ن يرق 

 

 

 

 

  أي يرقد.

  وقوله:

                                                           

 ( يف العروض.1)

 هـ. 1245/ 7/ 1ن رش أصله يف ملتقى أهل اللغة يف 
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 ال عهــــــــَد يل بنيضــــــــال  

 

 

 

 

  أي بنضال.

  وهو كثري ال سبيل إىل حرصه.

وما إخاهلم فعلوا ذلك إال ألهنم ربام نظموا األبيات مغنّاة، ومعلوم أن 

من خصائص التغنّي املّد واإلشباع، فسّهل هلم ذلك إشباع احلركات أحياًنا 

م يف ال   تغنّي.جرًيا عىل عادُت 

وكام أشبعوا يف نحو هذا من ما لو أنشدناه من غري إشباع الختّل وزنه 

فليس بمستبَعد أن يكون من عوائدهم أحياًنا أن يبنوا بعض الكلم عىل إشباع 

حركاُتا يف ما لو مل ننشده هبذا اإلشباع لوقع فيه زحاف. وذلك كبيت امرئ 

  القيس:

ا ــــاُت  ــــر األرام  يف عرص ــــَرى بَع  ت

 

ـــا كأنَّـــه حـــبُّ فلفـــل  وقيع 
  اهن 

 

 

 

 

 

 

. حاف القبض  ( قد دخَله ز    فإن هذا اجلزء )هنا كأن 

  ومن اجلائز أن يكون امرؤ القيس قد قاله متغنًّيا باإلشباع:

( عىل )مفاعيلن(. ا كا َأن    )هن 

وهذا وإن كان القياس داالًّ عليه ومسّوًغا له فإنا ال نستطيع أن نقطع به 

  ول إذ لوال القول بإشباعه الختّل وزنه.خالًفا للرضب األ

فوا به من ذوقن  ر  هم مع ما ع   يف شعر 
ولعلَّ هذا يفرسِّ لنا كثرة الزحافات 

  مرَهفن وإحساسن فارع.
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:   وقد كاَن إنشاد الشعر من عوائدهم، قال طرفة 

 إذا نحــن قلنــا: أســمعينا، انــربت لنــا

 

د    ســـل ها مطروقـــًة مل َتشـــدَّ   عـــىل ر 

 

 

 

 

 

 

  ل املسيَّب بن َعَلس:وقا

د امليــــاَه فــــام تــــزال غريبــــةً   تــــر 

 

  يف القـــوم بـــي متّثـــل وســـامع   

 

 

 

 

 

 

ناء .   والسامع : الغ 

  وقال حسان:

ـــه ـــت قائل  ـــعرن أن ـــلِّ ش  ـــنَّ يف ك  تغ

 

  إن الغنـــاَء هلـــذا الشـــعر مضـــامر   

 

 

 

 

 

 

وإذن ال أرى بأًسا يف أن يشبع املنشد بعض احلركات حتى تستحيل 

ب املعنى. حروف مدُ   التامًسا التساق اللحن، من غري إيغال يف ذلك ُيج 

│ 
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بحره بسهولة  (1)طرق معرفة وزن البيت و
 

 س: كيف يمكنني أن أعرف وزن البيت وبحره بسهولة؟

 ج: هلذا طرق عّدة، منها:

عر  عرفَت من نَمط   -1 َض عليَك البيت  من الشِّ ر  ، فإذا ع 
اإلدراك  باألذن 

ه  بحرَ  . وهذه إيقاع  ربةن يف هذا العلم   ود 
نن مرهفةن ه. وهذا ال يتأّتى إال لذي أذ 

الطريقة تالئم البحور البسيطة، وهي التي تفاعيل ها متامثلة  كـ)فعولن فعولن 

، و)مستفعلن مستفعلن مستفعلن( يف الرجز. ب    فعولن فعولن( يف املتقار 

تعرف بحره عرضَته عىل  أن حتفَظ لكلِّ بحرن بيًتا، فإذا صادفت بيًتا ال -4

هذه األبيات املحفوظة، فإذا أحسسَت بأذن ك أنَّ إيقاَعهام واحد  علمَت أنَّ 

. نميان  إليه  واحد    بحَرمها الذي ي 

  مثال  ذلَك أن حتفَظ لبحر  الطويل  بيَت امرئ القيس:

 قفا نبـك  مـن ذكـرى حبيـبن ومنـزل  

 

خول فحومـل      بسقط  اللِّوى بَي الدَّ

 

 

 

 

 

 

عَت هذا البيَت:   فإذا سم 

 لـــوال احليـــاء  هلـــاجني اســـتعبار  

 

 واحلبيـــب  يـــزار   
  ولـــزرت  قـــرَبك 

 

 

 

 

 

 

.   وحلنَته متغنًّيا علمَت غرَي شُك أنه يفارق  بيَت امرئ القيس  كلَّ املفارقة 

                                                           

 ( يف العروض.1)

 هـ. 1245/ 1/ 5ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف 
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عَت هذا البيَت:   وإذا سم 

 الـدنيا عـىل احلـرِّ أن يـرى
 ومن نكـد 

 

ــداقت    ــن ص ــا م  ــه م ا ل ــدوًّ ــدُّ ع   ه  ب

 

 

 

 

 

 

 امرئ القيس  علمَت أهنام بحر  واحد  لتامثل هام يف 
 بيت 
 
وجعلَته بإزاء

.   اإليقاع 

َض عليَك، فإن كاَن مثاًل عىل زنة )فعولن(  -5 ر   إذا ع 
أن تقّطَع أوَل البيت 

عرفَت أنَّه ال خيلو إما أن يكوَن من بحر الطويل وإما أن يكون من بحر 

من البحور ما يبدأ بـ)فعولن( إال مها. وهلذا عليك أن املتقارب ألنه ليس 

ه ،  تعرف التفعيلة األوىل من كلِّ بحرن ثمَّ تعيِّ أحَدمها من طريق  اإليقاع  أو غري 

فمثاًل إذا كان البيت من بحر املتقارب  فإنك تدركه برسعةن ألنه كلَّه مبني عىل 

. فإن مل يكن من بحر املتقار ب أدركت أنه من بحر )فعولن( ثامين مراتن

  الطويل. وهكذا تصنع يف كلِّ بحر.

أن تقطَِّع البيَت تقطيًعا كاماًل ثم تعرف من خالل  ذلك إيل أّي بحرن  -2

 ينتمي. وهذه الطريقة تصري إليها إن أعيتك الطرق السابقة.

│ 
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 (1)مسائل متفرقة في الأصوات
 

ا يف بيان  صفة  الكسكس -  واضح  جدًّ
، ولكنَّ العجيَب أنَّ نصُّ سيبويه 

ة 

بعَض املحَدثي كرمضان عبد التواب مل يرتض  وصفه له، وزعَم أنَّه حرف  

 ) ه  بـ)أهنم مل يستطيعوا كتابَتها بالضبط  َل كالَم سيبويه  وغري  مزَدَوج  )تس( وأوَّ

، فإن سيبويه  رمحه اهلل قد 127]فصول يف فقه العربية  [. وهذا بيِّ  الب طالن 

األصوات ما هو أدقُّ من ذلَك وأخفى وصًفا مبينًا ال يشوبه نقص  وصَف من

وال تقصري. وهو بال شّك مل يقل ذلك إال بسامعن عن العرب  ومشافهةن هلم، 

ه ؟  وال ب رهاَن ي سند 
ه إىل ما ال دليَل عليه   فكيَف ي رَصف  كالم 

حال. ذكر العكربي أن من العرب من يرقِّق الم لفظ اجلاللة عىل كلِّ  -

 .نك ر بعض العلامء هذا القول عليهوقد أ  

│ 

  

                                                           

 لغة وتويرت يف أوقات خمتلفة.ن رش مفّرَقا يف ملتقى أهل ال (1)
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 (1)في كتب الأصوات والعروض
 

أستحسن مصنفات غانم قدوري احلمد كام أستحسن مصنفات أيب  -

حيان األندليس، وذلك ملا فيهام من استيعابن لآلراء املختلفة وجودةن يف عرضها 

 األصوات من أجود وتصنيفها ولسهولة أسلوهبام. وكتابا غانم يف اإلمالء ويف

الكتب يف هذين الفنّي مجًعا لألقوال قديمها وحديثها وحسَن عرض 

 وتلخيص.

 

                                                           

 ( ن رش مفّرًقا يف تويرت يف أوقات خمتلفة.1)
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لعبد احلميد الرايض من أجلِّ كتب  «رشح حتفة اخلليل» كتاب -

 العروض وأنفعها. وفيه حتقيق ومناقشات رصينة.

 

│ 
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  مالء وعالمات الترقيماإل 

 

 

 اإلمالء وعالمات الرتقيم
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 (1)سم بإثبات الياء أم بحذفها؟المنقوص النكرة في آخر البيت ير
 

س: أي كتب املنقوص النكرة املرفوع واملجرور إذا وقع آخر كلمة يف البيت 

 كقول زهري:

ــه ــس قبل ــوم واألم ــا يف الي ــم م  وأعل

 

 ولكننــي عــن علــم مــا يف غــدن َعــم   

 

 

 

 

 

 

ي(؟ ( أم بإثباُتا )عم    بحذف الياء )عم 

  ج: يف هذا وجهان:

لياء. وهو أجود. وذلك ألن قوايف الّشعر ت بنى األول: أن تكتبه بحذف ا

 إال أنه إذا كان حرف  الرويِّ مطلًقا فإن حركته ت شبع إن 
عاية حال الوقف  عىل ر 

ّلة ألًفا أو واًوا أو ياًءا، ولكنه  مل تكن كذلك حتى تستحيل حرًفا من حروف  الع 

.   ال ي صّور يف اخلّط منها إال األلف 

  مثال ذلك قول  قطرّي:

ـــّي  ـــّل ح ـــة  ك ـــوت غاي ـــبيل  امل  س

 

ــــــل  األرض  داع    ــــــه أله  فداعي

 

 

 

 

 

 

( باإلسكان ألنه اسم  منقوص  جمرور نكرة. والياء   عىل )داع 
فأصل  الوقف 

ه هي ياء اإلطالق  كالياء التي يف قول  امرئ القيس:   التي ت نطق يف آخر 

                                                           

 ء.يف الوقف واالبتدا (1)

 . هـ1253/ 1/ 5ن رش يف فسبك يف 
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 ق فا نبـك مـن ذكـرى حبيـبن ومنـزل  

 

 

  كتب.وياء اإلطالق ت نطق وال ت  

وهذا القول هو الراجح عىل قياس قول سيبويه وابن الرّساج وغريمها. 

ه يف القوايف أبو العالء املعّرّي )عبث الوليد ص   (.174ونصَّ عىل اختيار 

الثاين: أن تكتبه بإثبات الياء. وذلك عـىل لغـة  مـن يقـف عـىل املنقـوص 

ادل(، فـإذا وقـَف قـال: املرفوع أو املجرور النكرة بالياء، فيقول: )هذا قاضن ع

لَقـى يف الوقـف   )هذا قايض( فردَّ الياء املحذوفة اللتقاء الساكني ألن التنوين ي 

 ﴾هادي  ڃ   ڃ ﴿فال يلتقي ساكنان حي إذ. وقرأ ابن كثري وابن حميصـن: 
  ونحَوه بالوقف عليه بالياء. [3]الرعد: 

  فتكتبها عىل هذا الوجه:

ــــي ــــل األرض داع  ــــه أله  فداعي

 

 

ذا الوجه هو املختار يف قياس قول املازين والزجاجي ألهنم يكتبون وه

( بالياء إذ ينّونوهنا يف الوصل، فإذا وقفوا عليها رّدوا الياء  )هذا قايض عادل 

 . ، واإلمالء  مبني عىل الوقف 
املحذوفة. وإنام كتبوها بالياء مراعاة حلال الوقف 

ف عليها باإلسكان لزوال عّلة وهم يرون الوقف عليها بالياء أجوَد من الوق

حذف الياء. وقوهلم هذا خمالف  ملا عليه أكثر  العرب من احلذف، وملا يصّححه 

عتّد به. ويف هذا يقول ابن  ، فال ي  ّلة وإن زالت فالوقف عارض 
القياس ألن الع 

كي عن بعض العرب أنه يقول يف الوقف: هذا قايض.. فمن  الرّساج: )وقد ح 
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ّقه أن يكتب مجيع هذا بالياء كام أنه يقف عىل الياء. واألكثر كانت هذه لغته فح

  وما عليه الناس ما بدأت به من الوقوف والك تاب بغري ياء(.

:   وإذن فاألجود أن تكتب قوَل زهرين

ــه ــس  قبَل ــوم  واألم ــا يف الي ــم  م  وأعل

 

  ولكنني عـن علـمن مـا يف غـدن عـم   

 

 

 

 

 

 

ي(.  باحلذف. وجيوز اإلثبات )عم 

│ 
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ين النصب في الاسم الممدود  (1)حكم إثبات الألف المبدلة من تنو
 

س: ما الراجح يف األلف املبدلة من تنوين النصب يف االسم املمدود، أن 

ذف نحو )نداًء(؟  ت كتب نحو )نداًءا( أم حت 

  ج: يف هذه املسألة ثالثة مذاهب:

  األول: رسمها هكذا )نداًأا( بألفات ثالث.

نداًءا( بألفي. وهو مذهب مجهور البرصيي. وزعم الثاين: رسمها )

  األخفش األصغر أن البرصيي ال جييزون غرَيه.

الثالث: رسمها )نداًء( بألف واحدة. وهو مذهب الكوفيي وبعض 

  البرصيي. وعليه رسم املصحف. وهو الشائع  اليوَم.

  والراجح عندي هو املذهب الثاين )نداًءا(. وذلك لعللن منها:

أنه حدُّ القياس ألن األصل )نداًأا( بثالث ألفات، األوىل للمّد  -1

والثانية صورة اهلمزة والثالثة البدل من التنوين، فيلتقي مثالن أحدمها صورة 

ذف يف )ساَءل( و)براءة( و)مآب( و)رء وف(. واألصل  للهمزة في حذف كام ُي 

رفي من جنس )ساأل( و)براأة( و)مأاب( و)رؤوف(. وذلك كراهية اجتامع ح

مها ليس مؤّثاًل، وإنام هو صورة  للهمزة ومتَّكأ هلا.   واحد أحد 

                                                           

 .يف باب احلذف (1)

 . هـ1253/ 1/ 14ن رش يف فسبك يف 
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رف فيحـول  دون التبـاس ـأّنه يفرق بي املرصوف واملمنوع من الصـ -4

أحدمها باآلخر. وذلك أنك إذا أثبت األلف الثانية عَرف القارئ أهنا مرصـوفة 

الوصـل فينّوهنـا إذا وصـَل ألن األلف إنام تثبت يف الوقف بداًل من التنوين يف 

ويقف  عليها باأللف. مثال ذلك أنك إذا كتبت )سمعت  أنبـاًءا كثـرية( عـرف 

أهنا مرصوفة فنّوهنا وصاًل ووقَف عليها باأللف. فإذا رآك كتبَت )لقيت  علـامَء 

راسخي( عرف أهنا ممنوعة من الرصف فسلَبها التنوين وصـاًل ووقـف عليهـا 

سم روف املنصـوب ـاملصـحف عـىل هـذا المتـاز املصـ بإسكان اهلمزة. ولو ر 

ۅ   ۅ   ۉ   ﴿باملمنوع من الرصف فلـم نـَر مـن خيطـئ فيقـف عـىل 

(، وال مـن خيطـئ أيًضـا فيقـف عـىل نحـو  [54]إبراهيم:  ﴾ۉ باإلسكان )مـاء 

ـذف يف  [57]الكهف:  ﴾ڀ   ڀ﴿ باأللف. والتنـوين ال يفـي هبـذا ألنـه قـد ُي 

 حال الوصل، ولكنه ال يبيِّ صفَة الوقف. وكثري الرسم  أحياًنا. وهو أيًضا يبيِّ 

نّون يف الوصل يوقـف عليـه بـاأللف، ومـا ال  من الناس قد خيفى عليه أن ما ي 

نّون يوقف عليه بإسكان اهلمزة.   ي 

أما املذهب األول فهو جارن عىل القياس األول. غري أنه قياس ماضن يف ما 

  ذف أحدمها.مل يلتق فيه مثالن ألنه ينبغي حي إذ ح

ها بألف واحدة، في عرتض عليه بأمور  وأما املذهب الثالث، وهو رسم 

  منها:

أّن فيه خروًجا عن القياس لغري  عّلة مرضّية إذ اجتامع مثلي  بينهام  -1
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  مهزة  )اءا( غري مستكَره وال مرفوض. وقد يقع ذلك كام يف نحو )قراءات(.

هذا فإن يف رسم ألف واحدة إجحاًفا أنا لو سّلمنا باجتامع املثلي يف  -4

الًّ إذ فيه حذف ألفي من ثالثة. وقد رأيناهم احتملوا التقاء مثلي ونكلوا  خم 

عن طرد  قياس احلذف. وذلك يف الفعل املسند إىل ألف االثني نحو )مها قَرَأا( 

تمل اجتامع  حمميًة من إفضاء ذلك إىل اللبس  لو حذفوا. فكذلك ينبغي أن ُي 

   لو صّح هذا خمافَة اإلجحاف. واإلجحاف من موانع طرد  القياس.مثلي

أّنا لو سّلمنا أيًضا باجتامع املثلي وأنه ليس يف حذف ألفي من الثالثة  -5

إجحاف فإنه ينبغي أن يردَعنا عن هذا احلذف  أداؤه إىل اخللط بي ما ينرصف 

بيان ه، في متنع منه كام امت  
 نع منه يف )قرأا(.وما ال ينرصف كام مّر ت 

│ 
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 (1)(حكم رسم )على( )عَ 
 

س: هل جيوز رسم )عىل( إذا جاء بعدها )أل( عينًا فقط، في كتب نحو 

 )َعىَل البيت( هكذا )َع البيت(؟

 ج: احلكم يف هذه املسألة من جهتي جهة  النطق، وجهة  الرسم.

رية، قال رًة أي قممظه( أل) وليت ها إذا( عىل) الم حذف فيجوز النطق أما 

 سيبويه: )وهي عربية(. ومنه قول الشاعر:

ــلن   غــداة طفــت َع املــاء بكــر بــن وائ

 

ــيم    ــل نحــو مت ــا صــدور اخلي  وعجن

 

 

 

 

 

 

 أي عىل املاء.

: تقول فال نطًقا، حتذف فال شمسية، أي مدغمة بعدها الالم كانت فإن 

ذف إنام( عىل) الم ألن( الّدار عَ ) ا الالمان، ومه مثلي، اللتقاء استثقااًل  حت 

 وليس َثّم المان.

، دونَ  الرسم   وأما  ثبت املتكلِّم كان إذا وذلك النطق   ولكنه نطًقا، الالمَ  ي 

 وينطقها( الدار عَ )و( البيت عَ ) فيكتبها لالختصار   التامًسا رساًم  حذَفها يروم  

 أنَّ  عىل املتخاط بون يصطلَح  أن برشط   جائًزا فأراه ،(الدار عىَل )و( البيت عىَل )

احلذف مقصور  عىل الرسم  دون النطق وال سّيام يف ما اتصل بالمن شمسية نحو 

. وهذا كام اصطلحوا ن)َع الّدار( ألن حذف الالم حي إذن نطًقا ال جيوز كام بي ت 

                                                           

 . هـ1253/ 14/ 14فسبك يف ن رش يف  (1)
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عىل اختصار املئَي من الكلامت يف رموزن كـ)ص = صىل اهلل عليه وسلم( )رض 

= اثنان(  4= واحد( ) 1اب( و)= ريض اهلل عنه( و)س = سؤال( و)ج = جو

وكذلك مجيع األرقام. وهلذا فإن من اخلطأ أن ي ظّن أن )ص( تقرأ صاًدا. وهذا 

ها، وإنام ت قرأ )صىل اهلل عليه وسلم(. وكذلك  الذي محَل بعضهم عىل تقبيح 

ّح أن ت قرأ سينًا، وإنام يقرؤها القارئ )سؤال(.  )س( ال يص 

ن كلمة كّل  وليس  ن ذلك إذا كث ر  ذاه فيها ُيس  االختصار، وإنام ُيس 

ا يف الرسم  إذ كانت كثرة استعامل  الّشء داعيًة الستثقال ه والّضجر منه.  دوراهن 

 عىل هذا. ّما شيًئا الدوران كثرية فهي املذكورة ، املسألة يف هذا ترى وأنت 

ىل ع وزد   الفضول، وحذف اإلجياز إىل الكاتب واضطرار   تويرتَ  يف املقام ضيق  

، وأهنا  هذا أنه قد أ ل ف حذف ها يف لسان بعض العرب إذا وليت ها الالم القمرّية 

رف عىل معناها وأن سوا إليها. وهذه  قد تفّشت اليوَم يف عَمل الكّتاب ودهّلم الع 

ها حمّسنة  للحذف ومقّوية  له.  األسباب  األربعة  باجتامع 

ها بعد حذف الالم وجهان صحيحان:  ولك يف رسم 

وصل ها بالكلمة بعدها، فتكتبها )عل بيت( و)عل امء( أي عىل البيت،  -1

وعىل املاء. وهذا هو الرسم املشهور يف مصنّفات العلامء. وهذا إذا نطقَتها 

 باحلذف، فأما إذا قصدّت اختصار الرسم فقط دون النطق فال أراه جائًزا.

. وهو األصح يف فصل ها عن ما بعدها، فتكتبها )َع البيت( و)َع املاء( -4

عتّد به، فال  ، والعارض ال ي  رأيي ألن بقاء الكلمة عىل حرف واحد عارض 

توصل بام بعدها. ومثل ه )َب العنرب( أي بنو العنرب. و)م  اآلَن( أي مَن اآلن. 
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 هذا مع وقايت ه من اللبس.

 الالم بنطق( البيت عَ ) القمرية يف تكتبها أن لك جيوز أنه القول وخالصة 

ا، و)عل بيت( بحذفها نطًقا دون إثباُتا، ويف الشمسية )َع الّدار( بنطق فهوحذ

الالم. وال جيوز كت بها )عّدار( وأنت تنطقها )عىل الدار( ألنه ال جيوز حذفها يف 

 النطق.

│ 
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 (1)أمثلة على ضرر مخالفة بعض المذاهب الإملائية للقياس
 

لسنن القياس ما أنا  من األمثلة عىل رضر تنّكب بعض املذاهب اإلمالئية

ذاكره. وفيه رّد عىل من يزعم أن اإلمالء اصطالح وحسب  وأنه ليس من 

 العلوم التي ختضع للقياس والنظر:

كتابتهم )عمرو( بالواو هكذا أومهت بعض الناس أن الواو تنطق،  -

ر( كام ذهب إىل ذلك املربد  و(. والرأي كتابتها )َعم  فرتاهم يقرءوهنا )عمر 

 ابن الدهان وغريهم. وقد فصلت ذلك يف حديث مستقّل.والنحاس و

س حّظه من املعرفة  - كتابتهم )مائة( باأللف هكذا جعلت بعض من نح 

 يقرؤها )ماَءة(. والصواب كتابتها )مئة(. واختاره أبو حيان.

ث(.  - كتابتهم )احلارث( هكذا )احلرث( جعلت بعضهم يقرؤه )احلَر 

 وهو كاملرتوك اآلن.

لف املبدلة من تنوين النصب يف االسم املمدود نحو حذفهم األ -

)سمعت نداًء( أّدى إىل اخللط بي املرصوف واملمنوع من الرصف كام بينت 

 ذلك يف حديث آخر.

│ 
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يفية بعلم الإملاء  (1)مقدمة تعر
 

ه : -  تعريف 

ها   من حيث  تصوير 
هو علم  ت عرف  به  أصول  رسم  احلروف  العربية 

.  للمنطوق 

 سامؤه:أ -

سَم(  جاَء( و)الرَّ
( و)اهل  ى قدياًم )الك َتاَب( و)الك تابَة( و)اخلطَّ يسمَّ

( ألنَّ اإلمالَء من 
 
روَن عىل تسميت ه  بـ)اإلمالء (. واصطلَح املتأخِّ و)تقويَم اليد 

 املرء  يف أماكن  التعليم  لي عرَف مبلغ  إتقان ه  هلذا 
ا ي متَحن  به  َبل  املعلِّم  من مَّ

ق 

.ال  علم 

ه: -  واضع 

. وكانت  احلروف    الَقط ع  واضع  احلروف  العربية 
ال ي عرف  عىل وجه 

ها، وذلَك لقلة  الكتابة   َور   ص 
ط  مَع تشابه  العربية  قبَل اإلسالم  خاليًة من النَّق 

ة  أهل ها. وكانوا يستعينوَن عىل التفريق  بينَها بزيادة  بعض  األحرف   يوَمئذن وقلَّ

 هم )مئة( هكذا )مائه( وكتابت هم )ألئك( هكذا )أولئك(.ككتابت  

يَف اللَّبس  ابتدَع أبو األسود  
فلام جاَء اإلسالم  وانترشت  الكتابة  وخ 

ل  الفتحَة والضمَة والكرسَة وصورَة التنوين  غرَي  15الدؤيلُّ ) ك  هـ( صوَر الشَّ

                                                           

 هـ مقدمًة لدروس اإلمالء.1245/ 3/ 50ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف  (1)
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 معيَّنةن ).(.
 أهنا كانت مجيًعا عىل هيئة  ن َقطن

 145هـ( وُييا بن  يعَمَر الَعدواينُّ ) 50 جاَء نرص  بن  عاصمن الليثيُّ )فلامَّ 

، فبَدَل أن كانت  الباء  َط احلروف  اج  بن  ي وسَف َنق  هـ( ابتدَعا بأمرن من احلجَّ

 . . وهكذا سائر  احلروف 
َورن والتاء والثاء هلا صورة  واحدة  أضَحى هلا ثالث  ص 

َجمًة. وحروًفا وبذلَك أصبحت  احلروف  نوعي   ع  ى م  : حروًفا منقوطًة. وتسمَّ

هَملًة. ى م  . وتسمَّ
 غرَي منقوطةن

َ  130ثمَّ خلَفهم اخلليل  بن  أمحَد ) َة ) ّ( وغريَّ هـ( فابتدَع اهلمزَة )ء( والشدَّ

َوَر احلركات  والتنوين إىل الصور  املعروفة  اآلَن ) َ    ( و ) ً ن  ( حتى ال تلتبَس  ص 

. فلام متَّت صورة  بالنَُّقط  
. وكان املصحف  الرشيف  مرسوًما بغري  َشكلن وال َنقطن

الرسم  بن قطه  وَشكل ه  أ جرَي هذا عىل املصاحف  من بعد  وانترَش يف الكتابة  

 عاّمًة.

 :أهّم كتبه -

 فصالً  «أدب  الكاتب»لعلَّ أقدمها 
 
ه  البن  قتيبَة، فقد أفرَد لإلمالء سامَّ

،  «اجلمل يف النحو»البن الرساج، و «اخلط»ومنها  .«تقويَم اليد  » اجيِّ للزجَّ

ه  ، وله أيًضا كتاب مفرد اسمه «باب أحكام اهلمزة يف اخلط»ففيه باب  سامَّ

، و  ]هكذا، وليس «ك تاب الك َتاب  ». و«كتاب اخلطّ » تَّاب[ البن  د رستويه  الك 

جاء» . هذا  «باب اهل  ان  م املصالبن الدهَّ  «النَّقط»احف  ككتايب غري  كتب  رس 

ر الداين. وغري  كتب  الن«املقنع»و حو  والترصيف  التي ، كالمها أليب عم 

مهع »ابن  مالكن ، و «تسهيل»ابن احلاجب ، و «شافية  »عَرضت  له كـ
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. «اهلوامع    للسيوطيِّ

لنرص  «املطالع النرصية»احلديث  فمن أهمِّ كتبه كتاب   أما العرص  

 لغانم احلمد. «رسم املصحف»حلسي وايل و «مالءكتاب اإل»اهلوريني و

 فضل ه: -

ليس يشء من العلوم ُيتاج إليه الناس كحاجتهم إىل اإلمالء، وذلك أن 

ا اإلمالء   . أمَّ
اجلهل هبا ال يغضُّ يف الغالب من قدر  املرء وال يَضع من شأن ه 

. لذلَك كاَن   عيب  لصاحب ه  وداللة  عىل َنقصن فيه 
ا عىل كلِّ َمن فاخلطأ فيه  حقًّ

َظ من الزلل  فيه  .  يعرف  الكتابَة أن يضبَط أصوَله  ويتحفَّ

ه: -  أنواع 

:  أنواع  ثالثة 
 
 لإلمالء

 الذي عليه   -1
 
قاس  عليه  وإن كاَن أصَل اإلمالء . وال ي 

رسم  املصحف 

: ه عن القياس  مراعاًة ألمورن . وذلَك خلروج   الناس 

 يمكن مَعه  تعّدد  القراءة . األول: بناء الكلمة عىل وجهن 

يَد فيه بعض األحرف   الثاين: أّنه كان قبل ظهور الشكل والنقط، فربام ز 

 داللًة عىل حركة  ما قبلها.

الثالث: أّن الصحابة ملا رسموا املصحَف كانوا يف بداءته، فال عجب أن 

ابة ريَض تظهَر بعض الشواّذ واآلراء غري  املحَكمة إذ الرسم  اجتهاد  من الصح

 اهلل عنهم وليس وحًيا من اهلل.

. وهو يكتب كل ما ي نطق  -4 ر  ع  . وهو خاصٌّ بتقطيع  الشِّ رسم  الَعروض 
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نطق.  دون ما ال ي 

. وهو الذي َيعنينا. وفرق  ما بينه وبَي رسم العروض  -5 الرسم  القياكُّ

. أنَّ هذا الرسَم تدخل ه الزيادة  واحلذف ومراعاة  األصل  وأشياء    أَخر 

│ 
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 (1)مسائل إملائية متفرقة في الهمزة الابتدائية
 

 س: كيف أفرق بي مهزة الوصل ومهزة القطع؟ -

ج: إن كان عندك أثارة من سليقة صحيحة فاعترب ذلك بإدخال واو قبل 

(. وإن نطقتها فهي مهزة  اهلمزة، فإن مل تنطقها فهي مهزة وصل نحو )واكت ب 

(. وهلذا م  كان الوجه يف هذا املبحث أن ال يدخل يف اإلمالء  قطع نحو )وأكر 

ألنه جار عىل األصل إذ ليس بي منطوقه ومكتوبه ختالف لوال فساد سالئق 

 كثري من الناس.

فإن مل يتهّيأ لك ذلك فاعلم أن كل مهزة يف أول الكلمة مهزة قطع إال أمر 

طلَق، الثالثي )اكتب( ومايض اخلامك والسداك وأمرمها ومصدرمها )ان

، استغفار( وإال األسامء العرشة )اسم،  ، انطالق( )استغفَر، استغفر  انطلق 

است، ابن، ابنة، ابنم، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة، ايمن( ومن احلروف )أل( 

 التعريف فقط.

 إذا سمعَت أحًدا يقول أو يكتب: )يا إبني( أو )ما إسمك( بقطع اهلمزة -

عن الثقة أنه سمع من  «معاين القرآن» فال ختّطئه، فقد حكى األخفش يف

 العرب من يقول ذلك.

إذا اتصل باهلمزة يف أول الكلمة يشء قبلها فإنه ال يتغري حكمها وال  -

                                                           

 ة.ن رش مفّرًقا يف آسك وتويرت وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلف (1)
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تعامل معاملة املتوسطة إال يف ثالثة ألفاظ )هؤالء( و)َلئ ن( و)لئاّل(. وأرى أن 

.) ن الَّ  ت رّد إىل القاعدة فتكَتب )هأ الء( و)إَل ن( و)أل 

أرى أن ت رسم مهزة الوصل إذا وقعت أول صدر أو عجز بالقطع ألهنا  -

 ت نطق بالقطع يف االبتداء والّدرج، مثال ذلك قول األعشى:

ـــــــ ــــــاء وبال  إ ســــــتأثر اهلل بالوف

 

ــــرجال  ــــة ال ــــحمد ووىّل املالم  ـ

 

 

 

 

 

 

 وقول احلامك:

جَلا  مــاذا يكلفــك الروحــات والــدُّ

 

 اَألرّب طـوًرا وطـوًرا تسـلك اللججـ 

 

 

 

 

 

 

وذلك أنك لو رمت أن تصل قوله: )إستأثر( بآخر البيت الذي قبَله، 

 وهو:

ر مـا مضـ  ى مَهـالـوإن يف السف 

 

 

 

 

 لوجب عليك أن تقطعها ألن ال خيتّل وزن البيت.

وكذلك قوله: )ألرّب طوًرا(، فإنك إذا أنشدته موصواًل بصدره مل يكن لك 

ذلك يف لفظها مهزة قطع ال مهزة مزحل  عن قطع مهزة )ألرّب(، فقد صارت ب

 وصلن عىل سبيل الرضورة. واخلّط نائب عن اللفظ.

لت هاًءا يف آخر البيت، وذلك كقول ابن  ومثل  هذا التاء املربوطة إذا أ بد 

 مالك:

ـــــره   ـيواهلل يقضـــــ ـــــات واف  هبب

 

ــــره    ــــات اآلخ ــــه يف درج  يل ول

 

 

 

 

 

 

( بـ)يل وله...( يف  اإلنشاد مل ترّدها تاًءا. أال ترى أنك إذا وصلت )وافره 
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 وكذلك إذا وقعت التاء املفتوحة حمركًة يف آخر البيت كقول احلامك:

 حّلـــت متـــارض غربـــة فاحتلـــت  

 

 فلًجــا وأهلــك بــالّلوى فاحلَّلــت   

 

 

 

 

 

 

(. وأصلها )احلّلة(. وذلك المتناع الوقف عليها  فإنك تكتبها )فاحلّلت 

 ليه.باهلاء يف هذا املوضع، فاعرف هذا وقس ع

ت رسم مهزة )يا أهلل( بالقطع والوصل، وذلك أن فيها لغتي، فمن  -

 ينطقها بالقطع يكتبها بالقطع، ومن ينطقها بالوصل يكتبها بالوصل.

رأيي أنه إذا اتصل هبمزة الوصل  فاء أو واو فإهنا تبقى عىل أّوليت ها وال  -

مر   فت كتب )فاؤ 
طة  ر يف حكم  املتوسِّ  (.وائت –فائت  واؤمر( و) -ت قدَّ

ها عىل هذه الصورة )فأمر  (. -وأمر( و)فأت   -واملشهور رسم   وأت 

ا لو َثَبَتت  لكاَن ذلك مجًعا بي  م هذا هي أهنَّ
والعلة  التي اعتلوا هبا لقوهل 

تي هي فاء الكل مة، مع كون  الواو  ل وصورة اهلمزة الَّ َفي   صورة مهزة الَوص 
أل 

وَنه.والفاء شديدي االتِّصال ب  ام بعدمها، ال ي وَقف  عليهام د 

رد عليها من وجهي:  وي 

األول: عدم  اطراد ها، فإهنم يكتبون )سائل( ونحَوها هبذه الصورة مع أهنا 

كَره هو أن جيتمَع  . وإنام الذي ي 
( ومل يكرهوا اجتامَع مهزةن وألفن مثل  )فائت 

مها صورة  للهم  متامثالن ليس بينهام حاجز  أحد 
زة  نحو )شؤون( أو نحو حرفان 

 هذه الصورة )اأ(.

، مها االتَّصال، واجتامع  ًقا من أمرين  الثاين: تركيب  العلة  تركيًبا فاسًدا ملفَّ
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. فإن  كاَن اجتامع  املثلي  من باب  )شؤون( فتكون  دعوى االتَّصال زيادًة  املثلي 

غرَي صحيحن لبيان  الفرق   عن العلَّة  ال حاجَة هلا ويكون  اجتامع املثلي  اعتالالً 

بينه وبَي )شؤون(. وإن  كاَن اجتامع  املثلي  أمًرا آخَر غرَي اجتامعه يف )شؤون( 

كم  ألنَّ  هم، وثانًيا ال مناسبَة هلا للح 
فتكون  هذه أوالً علًة ال نظرَي هلا يف كالم 

. وإنام َه لكون ه ملثلي  يف الرسم ال يف احلقيقة  ر  غ هلم حذَف االجتامَع إنام ك   سوَّ

ع يف لب سن وليس 
وق   وليس حرًفا أصليًّا، فحذف ه ال ي 

مها ألنه صورة  للهمزة  أحد 

. . وكلُّ هذا مفقود  يف هذه املسألة   إجحاف 
 فيه 

│ 
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 (1)مسائل متفرقة في علامات الترقيم
 

س: هل توضع عالمة استفهام يف مثل قول بعض العلامء: )أال ترى أن  -

 ؟كذا وكذا...(

ج: االستفهام هنا استفهام تقريري ال يلتَمس به اجلواب، فكأنه يقول: 

تبع بعالمة استفهام إيثاًرا ملراعاة املعنى  )قد رأيت كذا(، فاألجود إذن أن ال ي 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ} كام فعلت العرب ذلك يف نحو

 .[11]سورة احلجر: {چ
قلة  للكاتب، واإلقال - ل منها سبب  االستكثار من عالمات الرتقيم ع 

ط بينهام خري.  الستعجام الكالم واستبهامه عىل القارئ، والتوسُّ

، وال خليَل له. -  عالمات الرتقيم علم  مضطرب 

أرى أن توصل عالمات الرتقيم بام جياورها من غري فراغ نحو )جاء  -

زيد، ولكن مل يصحبه حممد.( وليس ) جاء زيد ، ولكن مل يصحبه حممد . (. 

بون وصَلها مع واحلّجة لذ لك القياس  عىل الكل م األحادية، فإهنم إذا كانوا يوج 

يًة من أن تبَقى مفرَدًة، وذلك كواو العطف نحو  استقالهلا من جهة  املعنَى حمم 

لوا عالمات  الرتقيم أقَمن وأجَدر ألهنا ليست  )وقاَل( وليس )و قال(، فأن يص 

ًوى يؤَتى هبا ل اًم، وإنام هي دالئل  وص 
بيان  َعالقة  ما بعدها بام قبَلها من ق َبل كل 

                                                           

 ة.( ن رش مفّرًقا يف تويرت وملتقى أهل اللغة وآسك يف أوقات خمتلف1)
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، وهو نون  تيل اللفَظ، نراهم يكتبوَنه عىل  . وهذا التنوين  التعّلق أو االنفصال 

نَطق بعَده. ، وليس بعَده مع أنه ي 
 احلرف 

ال أحّب وضع عالمة )=( بي أجزاء الكالم. وأجدين أنفر من القراءة  -

 ملن يوَلع هبا.

إىل عالمات الرتقيم لتكون داللة  :) هذه العالمة ال بأس أن تضاف -

 .عىل أن الكالم حممول عىل املامزحة أو ملحوظ  به موضع  طرفة

│ 
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 (1)أّي هذين الرسمين أصوب )إذن ( أم )إذًا(؟
 

 ؟(إًذا) أم(  إذن) أصوب الرسمي هذين أّي  س:

يف ج: يف هذا مذهبان مشهوران للعلامء. ومها قائامن عىل اختالف هم 

الوقف  عليها، فَمن يق ف عليها بالنون  يكتبها بالنون )إذن(. وهو مذهب 

د: )أشتهي أن أكوي يَد من يكتبها باأللف ألهنا  د. وقال املربَّ ه املربَّ
املازيّن وتلميذ 

حرف  مثل أن ولن(. وعىل ذلك كثري  من املعارصين. واختاَره جممع اللغة 

بدل يف بالقاهرة. وَمن يق ف عليها باأللف  يعتّدها تنوينًا ألن التنوين هو الذي ي 

الوقف ألًفا إذا كان نصًبا، فريسمها )إًذا(. وهو مذهب القّراء. وشايَعهم عليه 

.  مجاعة من النّحاة. وذلك ألنَّ الرسَم مبنّي عىل مراعاة حال االبتداء والوقف 

، واحلروف ال يلَحقها التن وين وحّجة من يقف عليها بالنون أهّنا حرف 

 ألنه من خصائص  األسامء.

مت فيه  س  ا ر  ف عليها باأللف متابعة  رسم  املصحف ألهنَّ
وحّجة من يق 

. . ووقوف  القّراء عليها باأللف اتباع  للرسم 
 باأللف 

ها باملصحف ألًفا فال  . فأّما رسم   للحّجة التي بّينت 
وأرّجح كتابتها بالنون 

تّج به ألن يف رسم املصحف أشياَء ك ثريًة خارجًة عن حدِّ القياس  ال علـَة هلـا ُي 

                                                           

 ( يف الوقف واالبتداء.1)

 هـ.1251/ 3/ 43ن رش يف آسك يف 
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الئحًة. وقد جيوز أن يكونوا رسـموها فيـه ألًفـا ألن نطـَق النـون والتنـوين يف 

ّدة التشابه بي )إذا( الرشطية و)إًذا( احلرفيـة الناصـبة  . هذا مع ش  الوصل  سواء 

لوا األصَل اإلمالئـيَّ 
عم  ، ومل ي  الـذي  للفعل  حّتى زعم بعضهم أن الناصبة اسم 

. وأنـا أذكـر أم ثلـًة مـن جيعل  االعتداد برسم الكلمة  يف حال االبتداء والوقـف 

 هلذا.رسم املصحف  تشَهد 

بحـذف ألـف )أهّيـا(  [51]النـور:  ﴾یجئ﴿رسـمهم فمن ذلك 

رعاية حلال الوصل. ومل يعبئوا بحال الوقف. ولو فعلوا ذلك ألثبتوها إذ  كانت 

ـ  نـهذفت يف الوصـل اللتقـاء السـاكني. وماأللف ت نطـق يف الوقـف، وإنـام ح 

ائ   ەئ   ەئ    ﴿بحـــذف الـــواو، و [11]اإلرساء:  ﴾چچ﴿رســـمهم 

ّلة. [121]النساء:  ﴾وئ  بحذف الياء هلذه الع 

ّر بأهنا ت بدل  ألًفا يف الوقف كالتنوين  له أن  ق  عىَل أن من يرسمها نوًنا وهو م 

شـّبه بـالتنوين، ولـيس تنوينًـا حق يقـًة ألن التنـوين ال َيلحـق ُيتّج بأّن ذلـك م 

تـوّهم أنـه  فَصل بينه وبَي االسم حتى ال ي  ن أن ي  احلروف. ومتى كان ذلك حس 

سَم نوًنـا. وكـذلك يقـال يف نـون التوكيـد اخلفيفـة يف نحـو  ې    ﴿تنوين  فري 

 .[11]العلق:  ﴾  ېې

، وهو التفرقة بي أن ت عمل فتكتب نوًنا، وبي أن  وللفّراء مذهب ثالث 

 َمل فتكتب ألًفا.ُت  

│ 
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 (1)مسائل إملائية متفرقة في الهمزة المتوسطة
 

 س: هل نرسم )جزَءين( أم )جزأين(؟ -

ج: جيوز رسمها )جزَءين( عىل حّد من يرسم )مسئلة( هكذا مراعاة لوجه 

ختفيفها يف مذهب أكثر العرب، أو عىل حّد من يرسمها )مسألة(، ولكن من 

 مل يعتد به بعضهم يف نحو )قرأوا(. غري اعتداد بالتوسط العارض كام

وجيوز أيًضا )جزأين( عىل مذهب من يرسم )مسألة( هكذا مع االعتداد 

 بالتوسط العارض. وهو أصّح.

لت(؟ - ؤ  لت( أم )س 
ئ   س: أيُّ هذين الرسمي هو الصواب )س 

ها مذهبان:   ج: يف رسم هذه الكلمة ونظائر 

ئلت(. وهو -1 مذهب سيبويه ألّنه يعتّد  وضع اهلمزة عىل ياء هكذا )س 

بحركة اهلمزة إذا كانت مكسورة وما قبلها مضموم أو كان العكس  فيسّهلها إىل 

انس احلركَة بَي بي. وهلذا ت كتب اهلمزة يف )مستهزؤون( يف  احلرف الذي جي 

 مذهبه عىل واو.

لت(. وهو مذهب الكوفيي  -4 ؤ  وضع اهلمزة عىل واو هكذا )س 

راعون حركة ما قبل اهلمزة فيسّهلون واألخفش ألهنم يف  مثل هذه احلال ي 

اهلمزة إىل احلرف املجانس هلا بي بَي. وهلذا تكتب )مستهزئون( يف مذهبهم 

                                                           

 مفّرًقا يف آسك وتويرت يف أوقات خمتلفة. ( ن رش1)
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  عىل ياء.

ئلت( عىل مذهب سيبويه،  والناس اليوَم يلفقون بي املذهبي فيكتبون )س 

اعدة ويكتبون )مستهزئون( عىل مذهب الكوفيي واألخفش طرًدا منهم لق

م ألن الكرسة أقوى من 1515األقوى التي كشف عنها بشري سلمو عام

 الضمة.

هم(؟ - َوؤ  َوأ هم( أم )أس   س: ما الصواب يف حال الرفع )أس 

هم( يف أجود األوجه ألن اهلمزة مضمومة وقبلها فتحة،  َوء  ج: تكتب )أس 

تبت )أسوؤهم( فالتقى مثالن أحدمها صورة للهمزة  والضمة أقوى، فك 

 ذف.فح  

 وبعضهم ال يبايل اجتامعهام فيكتبها )أسوؤهم(.

وآخرون ال يعتّدون بام اتصل بالكلمة يف آخرها، فيجعلوهنا يف حكم 

 املتطرفة فيكتبوهنا )أسوأ هم(. ففيها كام ترى أوجه ثالثة.

 س: ما الصواب )كئابة( أم )كآبة(؟ -

هلا يف امل جّسات ج: املتقدمون يكتبونه )كئابة( من غري سّن، ولكن ال متثيل 

احلاسوبية. وذلك أن أصلها )كأابة( فكرهوا التقاء مثلي أحدمها صورة للهمزة 

فحذفوه فصارت )كئابة(. وهو رسم املصحف. ومن قياسه رسم )ءامن( 

 و)قرءان( هكذا.

واملتأخرون ينقلون اهلمزة إىل األلف بعدها ويصّوروهنا مّدًة اختصاًرا 

 ن )آمن( و)قرآن( كذلك. وهو املأخوذ به.فيكتبوهنا )كآبة( كام يكتبو
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 س: أيٌّ الصواب يف الرسم )مفاَجئات( أم )مفاَجآت(؟ -

ج: تكتب يف الرسم القديم )مفاَجئات(، ولكن من غري سّن. وأصلها 

)مفاَجأات(، فالتقى حرفان متامثالن أحدمها صورة للهمزة وكرك هلا، وهذا 

صل ما ذف فصارت )مفاجءات( فو  قبلها بام بعدها. وجيوز  مستثقل، فح 

 كتابتها بسّن )مفاَجئات( ليكون حّيًزا هلا.

واملتأخرون يكتبوهنا )مفاجآت( ألن من قياسهم إذا وقعت مهزة وبعدها 

 ألف أن ينقلوا اهلمزة وجيعلوها مّدة فوق األلف اختصاًرا. ومثله )ق رآن(.

إذ  ولكن يشكل عىل هذا أهنم خصوا ذلك باأللف دون الواو والياء،

يلزمهم أن يكتبوا )شئون( بنقل مهزُتا وجعلها مّدة فوق الواو. وكذلك )زئري( 

 ونحوها إال أن يدعوا الفرق، وال فرق ظاهًرا.

 س: ما الصواب يف الرسم )مسألة( أم )مسئلة(؟ -

 ج: يف رسم )مسألة( وجهان:

األول: كتابتها )مسئلة(. وهذا هو حاّق القياس فيها. وهو أقدم الوجهي 

ن ختفيفها )مَسلة(. والرسم موضوع عىل مراعاة مذهب التخفيف، ولكن أل

يلزم من يكتبها هكذا أن يكتب )يسأم( و)يلؤم( و)يزئر( هكذا )يسَئم( 

ر(.
 
 و)يلئ م( و)يزء

تج له بثالثة أمور:  الثاين: كتابتها )مسألة(. ويمكن أن ُي 

ة( بإبدال اهلمزة أن الكسائي والفّراء جييزان ختفيف )مسألة( إىل )مسا ل -1

ة(، فتكون بذلك جارية  كي يف )املرأة( و)الكمأة( )املَرا ة( و)الكام  ألًفا. وقد ح 
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 عىل مذهب التخفيف.

أهنا رسمت يف بعض ن سخ املصـحف يف موضـع واحـد عـىل ألـف.  -4

 .[40]األحزاب:  ﴾  ېۉ   ې   ې ﴿وذلك يف قوله تعاىل 

األقوى التي أقام دعامَتها أّن رسَمها كذلك جارن عىل َسنن قاعدة  -5

.  بشري سلمو. وهي من ما يسّهل اإلمالء ويقّرب ه للمتعلِّم. وهذا غرض  مطلوب 

 جيوز يف رسم اهلمزة يف نحو )شئون( و)رءوف( ثالثة مذاهب: -

رسمها عىل واو، فتجتمع واوان فت كتب هكذا )شؤون( )رؤوف(.  -1

 وهو مذهب العراقيي والشاميي اليوَم.

ره  حذف -4 الواو التي هي صورة للهمزة كراهية الجتامع األمثال كام ك 

ذلك يف )ساَءل(، فتكتب هكذا )شئون( )رءوف(. وهو مذهب أكثر العلامء. 

وعليه رسم املصحف. وبه صدر قرار جممع اللغة بالقاهرة. وهو الشائع يف 

 رسم املرصيي اليوم. وهو الذي أرّجحه.

)شؤن( )رؤف(. وفيه إلباس، مع أن حذف واو املّد فت كتب هكذا  -5

الوجه حذف الواو التي هي صورة للهمزة ال واو املّد. وهو غري مستعمل اآلن 

يي الدين عبد احلميد إال ما وجدته من بعض علامء اجليل املنرصم كمحمد حم

 للتربيزي. «احلامسةرشح »يف نرشته لـ

 جيوز يف رسم )َمئ ونة( ثالثة أوجه: -

 املختار.)مئونة(. وهو  -1
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 )مؤونة(. -4

نة(. -5  )َمؤ 

نة( عىل وزن )غرفة(. وأنشدوا هلا شاهًدا من  ؤ  وفيها لغة ثانية، وهي )م 

الشعر. وُيتاج ثبوُتا إىل بحث. وكثرًيا ما يرسم املتقدمون )َمئونة( هكذا 

نة(. ؤ  نة( عىل الوجه الثالث فيضبطها املحققون خطًئا )م   )َمؤ 

نة( عىل زنة ؤ  رفة( قد اشتهرت يف العرص العباك كام يدّل  ويظهر أن )م  )غ 

عىل هذا بعض شعر أهل ذلك العرص. ومن الغريب ما وجدته من اضطراب 

اختيار عبد السالم هارون بي هاتي اللغتي وأوجه رسمها يف صفحات 

 :«احليوان»متجاورة من 
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هبا  أسهل القواعد التي تضبط كتابة اهلمزة املتوسطة هي التي صدرَ  -

قرار جممع القاهرة يف الدورة السادسة واألربعي. وما سوى ذلك فعرس  ال 

فظ.  يكاد ُي 

األصوب كتابة )هيئة( هكذا مراعاة ملآهلا عند التخفيف. ومن  -
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ّرج عىل أوجه:  املعارصين من يكتبها )هيأة(. وهو ضعيف. وخي 

ا. وهذا أن يكون عىل مذهب من يلتزم كتابة اهلمزة عىل األلف مطلقً  -1

 مذهب قديم، ولكنه مهجور مّطَرح.

أن يكون من من يراعي مذهب التخفيف، فيكتبها كذلك عىل لغة من  -4

خيففها إىل )اهلَياة(. وهي لغة حكاها الكسائي وسيبويه، ولكن يلزمه أن يكتب 

 )َسوأة( هكذا.

أن يكون من من يلتزم قاعدة األقوى مطلًقا، فيلزمه أن يكتب  -5

 طيأة( و)احل طيأة( هكذا. وهذا ال يقول به أحد يعول عليه.)سوأة( و)اخلَ 

│ 
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 (1)مسائل إملائية متفرقة في الهمزة المتطرفة
 

ا كانت  - ت رسم اهلمزة املتطرفة املفتوح ما قبلها عىل األلف أبًدا أيًّ

أصلحت من اخلطأ ( هكذا. وال  -رأيت اخلَطَأ  -حركتها، فتكتب )هذا خَطأ  

طإ ( ألن اهلمزة املتطرفة ال ت راعى حركتها البتة، وذلك من ترسمها )من اخل

جهة أن الرسم مبنيٌّ عىل االبتداء والوقف ال عىل الوصل، فإذا رسمَتها حتت 

اهلمزة )من اخلطإ( فقد راعيَت وصَلها فاعتددت بحركتها، وهي الكرسة. 

من وهذا خمالف للقاعدة. عىل أنه ينبغي إذ  اعتددت بوصلها أن تكتبها )

اخلَطئ(. ويلزمك فوق هذا كام راعيَت الكرسة أن تراعي الضمة فتكتبها )هذا 

 خطؤ(. ويلزمك أيًضا لوازم أخرى معروفة.

وليس جيوز قياسها عىل اهلمزة االبتدائية ألن اهلمزة االبتدائية جارية عىل 

قياس الرسم، وهو أنه مبني عىل االبتداء والوقف، وذلك أن حركتها ت عرف يف 

االبتداء هبا والوقف عليها خالًفا للهمزة املتطرفة إذ ال ت عَرف حركتها إال حال 

 بمراعاة وصلها.

ء(  - ء( )مل َين  ي كتب األمر واملضارع املجزوم من )نأى( ونحوه هكذا )ان 

ألن اهلمزة متطرفة وما قبلها ساكن. وبعضهم يراعي األصل، وهو كوهنا 

  ينأ(. وال أستحسن ذلك.متوسطة قبل احلذف، فيكتبها )ان أ( )مل

                                                           

 ل.( ن رش مفّرًقا يف ملتقى أهل اللغة وآسك وفسبك يف أوقات خمتلفة. وبعضه مل ي نرش من قب1)
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إذا اتصل باهلمزة املتطرفة ضمري أو عالمة تثنية أو مجع فإهنا تأخذ حكم  -

املتوسطة عىل الراجح نحو )هذا خطؤك، ورأيت خطأك، وعجبت من 

خطئك(. وهو مذهب أكثر املتقدمي واملعارصين. وبه صدر قرار جممع 

فيجري عليها حكم اهلمزة  القاهرة. ومن العلامء من ال يعتّد بام اتصل هبا

املتطرفة فيكتبها )هذا خطأ ك، ورأيت خطَأك، وعجبت من خطأك(. وعليه 

 بعض املعارصين.

أرى رسم اهلمزة املتطرفة املفتوح ما قبلها إذا كانت منصوبة منونة كهذا  -

املثال )خَطًئا(. وذلك أن أصله )َخَطأا( فالتقت ألفان إحدامها صورة للهمزة 

و القياس يف نحو )ساَءل( و)رءوف( إذ أصلهام )ساأل( فحذفت كام ه

صل ما قبلها بام بعدها عىل حد القياس كام  و)رؤوف(، فصارت )خطءا( وو 

ّن ليكون حّيًزا هلا فصارت )خَطًئا(. ومثله أيًضا  ضع هلا س  ف عل بـ)شءون( وو 

 )مبتدًءا( إذ أصله )مبتدًأا( ثم )مبتدًءا(.

ف واحدة )خطًأ( ويضعون اهلمزة عليها. وأكثر العلامء يرسموهنا بأل

نتَقد هذا املذهب بأن فيه خروًجا عن القياس ألهنم ملا التقت ألفان حذفوا  وي 

ذف األلف التي هي صورة للهمزة كام  األلف املبدلة من التنوين. والوجه أن حت 

ذف يف )ساَءل( وغريها.  حت 

نتَقد بأن فيه التق اء مثلي أحدمها وبعضهم يرسمها بألفي )خطأا(. وي 

 صورة للهمزة. وهو مكروه يف الرسم.

ال جيوز يف اصطالح اإلمالء املعارص رسم )ّكء( و)طّيء( هكذا، بل  -
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ترسم )سّيئ( و)طّيئ(، ولكن يظهر يل أن قياس من يكره من املتقدمي التقاء 

أن املثلي إن كانا ياءين كام يكرهه يف األلفي والواوين فريسم )إرساءيل( هكذا 

يل( إال يف التطرف، 
 
يكره ذلك يف )سّيئ( إذ ال فرق بينها وبي وبي )إرساء

وهو فرق غري مراًعى ألهنم يرسمون )مقروء( و)السامء( من غري ألف، وأصل 

، وهو أهنا مشددة، وهو غري  قياسها أن ت رسم )مقروؤ( و)السامأ(. وفرق  ثانن

 دة مع تشديدها.مراًعى أيًضا ألهنم يرسمون )التبّوء( بواو واح

فهو مذهب قديم لبعض  -وأرجو أن يكون صحيًحا  -فإن صّح هذا 

املتقدمي، ولكنه كاملّطرح يف عرصنا. عىل أنه يلزم من أخذ به مستصحًبا حّجته 

ّي( ونحومها بياء واحدة.
 
 أن يطرد هذا فريسم )إرساءيل( و)جزء

 ة.ولعيل أظفر يف مستقبل األيام بنّص جيلو يقي هذه املسأل

│ 
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 (1)مسائل إملائية في باب الفصل والوصل
 

س: هل صحيح أن وصل )إن شاء اهلل( هبذه الصورة )إنشاء اهلل( يعني  -

 أن القائل أنشأ اهللَ وأوجَده؟

ال جيوز وصل )إن( بـ)شاء( ألهنام كلمتان منفصلتان، غري أن الوصل  ج:

 عىل خطئه ال يوجب هذا املعنى املذكور لثالثة أمور:

ول: أنَّ املصدر قد يضاف إىل فاعله كام ي ضاف إىل مفعوله، فجائ ز أن األ

 ڄ ڄ ڄ ڦ } يكوَن معنى )إنشاء اهلل( أن املنشئ هو اهلل كام قال تعاىَل:

وقال: ، [52هود: ] ﴾ۓڭڭ﴿وقال: ، [1]النرص: {ڄڃ

 . [417البقرة: ] ﴾ۆۆۈۈٴۇ﴿
: )سأذهب إنشاء الثاين: أنَّ كلمَة )إنشاء اهلل( قد جتيء  بعد قولك مثالً 

ا ما زعموه من املعنَى ألن الفعل )أذهب( فعل  الزم  ال  ّح احتامهل 
اهلل(، فال يص 

 ينصب مفعواًل.

الثالث: أنا لو سلَّمنا بأنَّ هذه الكلمة ال تنفّك عن هذا املعنَى املحظور 

رشًعا فإن َكتَب الكاتب هلا عىل هذه الصورة ناشئ عن جهله بمبحث الوصل 

 عن إرادة منه هلذا املعنى املنَكر. والفصل ال

 س: كيف ي رسم نحو )أربعمئة( بالوصل أم بالفصل؟ -

                                                           

 ( ن رش مفّرًقا يف ملتقى أهل اللغة وآسك وتويرت يف أوقات خمتلفة. وبعضه مل ي نرش من قبل.1)
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ج: يف رسم )أربعامئة( ونحوها عىل هذه الصورة خروج عن القياس من 

 وجهي:

 األول: زيادة األلف يف )مائة(.

 الثاين: وصل )أربع( بـ)مائة(.

ن. ويكاد ينتهي إليه أما األلف فالرأي حذفها. وبه قال املربد وأبو حيا

 رأي املعارصين.

 وأما الوصل فال مسّوغ صحيًحا له.

وإذن تكتبها )أربع مئة( بالفصل. وكذلك سائر أخواُتا. وهو رأي جممع 

 اللغة العربية بالقاهرة.

 س: ما الرسم الصحيح لـ)معديكرب(؟ -

ليا، جيعله كلمة  عربه إعراب املمنوع من الرصف، وهو اللغة الع  ج: من ي 

ي كرب( ألنه مركب مزجّي.
 واحدة )معد 

ي  كرب( ألنه حي إذ 
ومن يضيف أول جزأيه إىل الثاين يكتبه )معد 

 كلمتان.

الراجح يف رأيي فصل  )َمن( و)ما( املوصوليتي والرشطيتي  -

ن( و)عن( إذا دخلت عليهام،  واالستفهاميتي عن حروف اجلّر )يف( و)م 

ن ما( )عن َمن( )عن ما(. وهذا قول أيب فتكتبها )يف َمن( )يف ما( )من مَ  ن( )م 

جعفر النحاس يف هذه املواضع كلها. ورأى فصل أكثرها أو بعضها ابن 

ه. وخالف يف ذلك  الدهان وابن عصفور وأبو حيان يف تفصيل يطول ذكر 
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آخرون فرأوا الوصل يف هذه املواضع مجيًعا، منهم ابن قتيبة. وكذلك الزجاجي 

 يف بعضها. وعىل هذا اإلمالء احلديث.وابن مالك وغريمها 

وعلة ترجيح مذهب الفصل يف مجيع هذه املواضع البقاء  عىل األصل، 

وهو أن كل كلمة ت رسم منفصلًة ما مل يوجد موجب لوصلها بام جياورها. وال 

 موجب صحيًحا ها هنا يمكن طرده عىل نظائره.

سم )كيال(. وأنا أرج - ح الفصل )كي املشهور وصل )كي( بـ)ال(، فرت 

ال( ألهنام كلمتان مستقلتان ال مسوغ كّليًّا لوصلهام. وهو قول ابن قتيبة وأيب 

 جعفر النحاس.

( هكذا )حي إذ( خالًفا للمشهور ألهنام كلمتان  - أرى رسم )حينئذن

منفصلتان. وكذلك نظائرها، وذلك أنه مل يعرض فيها ما يوجب الوصل. وقد 

أهنا توصل إذا بنيَت جزأها األول عىل الفتح نص عىل ذلك ابن بابشاذ، وذكر 

 عىل إحدى لغَتيها.

 س: ملَ ال ت فصل الواو عن ما بعدها نحو )وقاَل( مع أهنا كلمة مستقلة؟ -

ج: صحيح أهنا كلمة مستقلة، ولكن من موجبات وصل الكلمة بام قبلها 

احد أو ما بعدها أن ال يمكن االبتداء هبا والوقف عليها لكوهنا عىل حرف و

كواو العطف وفائه والم اجلر وبائه. فإن كانت عىل أكثر من حرف ف صلت 

 نحو )قد قال(.

│ 
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 (1)مسائل إملائية في الشكل
 

 ما ي شك ل منه وما ال  -
من العلامء من يرى الضبط التاّم لكلِّ حرفن

 عيلِّ بن زيد القاشاينِّ )ت بعد 
( أنه 211ي شك ل. وقد ذكر ياقوت يف َترمَجة 

( )صا ه أيب الفتح  د. سلَك فيه طريقة شيخ  ب ط  املعقَّ حب اخلطِّ الكثري الضَّ

 [، فهذا يدّل عىل أن ابن جني كان يرى هذا الرأي.1315/ 2]معجم األدباء 

ومنهم من يرى االقتصار عىل ضبط ما ي شك ل. وقد نقل ابن الرساج عن 

قوله: )فإذا ( أن اإلجياز يف الضبط أحسن، وذلك 404أيب حممد اليزيدي )ت

 جاء يشء ي ستدل بغريه عليه ت رك ]أي ضبط ه[ لإلجياز(. ومّثَل هلذا.

شى زلل   ، فينبغي أن ي ضبط من األحرف ما خي  واملذهب الثاين أَسّد وأجود 

بّطئ من حتّدر قارئه يف قراءته بسبب  ه فيه عادًة أو أن ي 
كثري من أوساط قّرائ 

إىل صواب الضبط. وهذا أمر تقريبّي ال  حاجته إىل التأّمل يف النّص لالهتداء

 حّد قاطع له.

من املؤسف أن ت ضطّر أحياًنا إىل االستعانة بالرتمجة اإلنجليزية لعَلمن  -

كل ما يؤّدي هذا الغرض، فل َم  ف ضبَطه  أفليس يف العربيَّة من الشَّ عريُب لتتعرَّ

 ال ي وَضع؟ 

ة أن توضع عىل إذا دخلت الم التعريف عىل كلمة أوهلا الم، ف - حق الشدَّ

                                                           

 ة يف أوقات خمتلفة.( ن رش مفّرًقا يف تويرت وملتقى أهل اللغ1)
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الالم الثانية كـ)اللَّيل( ألن األوىل مدغمة فيها إذ  كانتا متامثلتي. وقد كان 

َد( هكذا  الوجه يف اإلمالء أن تكتب بالم واحدة مشددة )اّليل( كام تكتب )َشد 

وا الم التعريف كالكلمة املستقّلة فأحلقوها بنحو )بل اّل(. (، ولكنهم عدُّ  )شدَّ

َلذان( هكذا بسكون عىل الالم األوىل وفتحة  س: ما - القول يف ضبط )ال 

 عىل الالم الثانية؟

ام  س  مة ر 
، فإن كانا يف كل  مها يف اآلَخر   وجَب إدغام  أحد 

ثالن  ج: إذا التقى م 

بههام  (، أصل ها )َجل َل(. وإن كانا يف كلمتي  أو ش  ًدا نحو )جلَّ حرًفا واحًدا مشدَّ

ام حرفي  الثا س  د  نحـو ر  َشـدَّ . [15]املـدثر:  ﴾ڦڦڄڄڄ﴿ين منهام م 

دغمًة يف الالم الثانيـة،  لت الًما م 
ع   ألن الالم األوىَل ج 

ها ثالَث الماتن وال تنط ق 

. ولو قرأَُتا كام هـو [3]الزلزلة:  ﴾ڎڈ﴿ أنك ال تنطق  النوَن يف نحو  كام

. ومن هـ حُّ
. وهذا ال يص  (، مقتََض اخلطِّ لنطقَت نوًنا وياَءين  ذه البابـة  )اللَّـذان 

ومها يف كل متـي   (، ولكنَّهم عـدُّ ذان  تبتا )الَّ فلو كاَنت الالمان  يف كل مةن واحدةن   لك 

.) وا الالَم األوىَل إشعاًرا باألصل  وداللًة عليه، فلذلك تكتبها )اللَّذان   فرتك 

َد  م، ولو أدَغم لشدَّ ( فمخطئ ألنه مل ي دغ 
َلذان  ألن عالمَة أما من يكتبها )ال 

. ثالن  . واإلدغام  هنا واجب  ألهنام م  ة   اإلدغام الشدَّ

مها وهي مكتوبة  عىل هذه الصورة ؟  فإن قاَل: وما يمنع من أن أدغ 

ة عىل الالم. وهذا اصطالح    من وضع الشدَّ
قيَل له: ال ب دَّ لك حي إذن

.) : )التشديد  عالمة  اإلدغام  ، قال اخلليل  تَّاب   الك 
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 خيتل ف؟فإن قاَل 
ن
م، فأيُّ يشء

 : َهب  أين مل أدغ 

هلةن بينهام حتـى  لة واحدًة من غري م   مج 
: اإلدغام  يوجب  نطَق احلرفي  قلت 

هم أن زمان نطقهام أقرص من زمان النطـق  . وهلذا زعم بعض  ام حرف  واحد  كأهنَّ

م الـواو يف نحـو   ﴾ڦڄ﴿بالصوتي  غري  املدَغمي . وآية  ذلَك أنَّك ال تدغ 
. وهـذا [421]البقرة:  مـا( ألنـك لـو أدغمَتهـا لسـلبَتها امَلـدَّ ، فال تقول: )قالوا وَّ

.  مرفوض 

│ 
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 (1)مسائل إملائية في باب الحذف

 

 س: ما علة احلذف يف رسم نحو )اهلل( و)هذا( و)لكن( وغريها؟ -

ج: يظهر يل أن هذا من بقايا الرسم القديم ألن العرب مل يكونوا قدياًم 

تَّاب قواني يثبتون صو رة األلف إذا كانت يف وسط الكلمة. فلام راجع الك 

اخلّط بعد ظهور اإلسالم تكّلفوا محل األلفاظ عىل القياس فاستقامت هلم ما 

خال بعَض األلفاظ املشهورة، فإهنم ُتّيبوا اإلقدام عليها لطول إلفهم هلا وكثرة 

هلل( و)الرمحن( و)لكن(. جَوالهنا يف كتاباُتم فرتكوها عىل حاهلا كـ)بسم( و)ا

ومنها ألفاظ ُتيّبوا تغيري صورُتا يف بادئ األمر ثم مل يلبثوا أن أقدموا عليها 

شيًئا بعد يشء كـ)إسامعيل( و)إسحاق( و)احلارث( و)الساموات(، وذلك 

 ألهنا أخفت  ذكًرا وأقّل سريورًة من )بسم( و)اهلل( ونحومها.

 ( إذا مل ت ذكر البسملة كاملًة؟س: هل جيوز حذف األلف من )باسم اهلل -

 ج: صور البسملة مخس:

األوىل: أن ت ذكر كاملًة )بسم اهلل الرمحن الرحيم(، فيجب حذف ألفها 

 قواًل واحًدا بال خالف.

قترَص عىل )باسم اهلل( دون )الرمحن الرحيم(. وفيها قوالن:  الثانية: أن ي 

 األول: أنه ال جيوز حذف ها. وهو قول اجلمهور.

                                                           

 ( ن رش مفّرًقا يف تويرت وفسبك وآسك يف أوقات خمتلفة.1)
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ا. وهو قول الكسائي والفّراء.الث  اين: أنه جيوز حذف ها وإثباُت 

الثالثة: أن يضاف )االسم( إىل غري لفظ )اهلل( نحو )باسم الرمحن( أو 

 )باسم ربِّك(. وفيها قوالن:

 األول: أنه ال جيوز حذف ها. وهو قول اجلمهور.

 الثاين: أنه جيوز حذف ها. وهو قول الكسائّي. وأنكَره الفّراء.

رابعة: أن يكون العامل املتعلَّق به ظاهًرا نحو )بدأت باسم  اهلل(، فال ال

رمها مجلتي إن أمكن التقدير. نصَّ عىل  جيوز حذف األلف باإلمجاع إال أن تقدِّ

 هذا ثعلب.

ّر االسم بغري الباء سواء  أأ ضيف إىل لفظ )اهلل( أم أ ضيف  اخلامسة: أن جي 

ه نحو )السم  اهلل حالوة   (، فال جيوز  إىل غري  عىل اللسان( و)السم  الرمحن نور 

 حذف األلف باإلمجاع.

 كلمة )داوود( أبواو هي أم بواوين؟ س: -

ذف  ج: مذهب أكثر املتقدمي عىل أنه إذا اجتمع حرفا لي متامثالن ح 

أحدمها ما مل ُيصل لبس، فيحذفونه من نحو )داوود( و)طاووس( 

 ُتام عىل األصل. وهو الراجح.و)يستوون( وغريها. وبعضهم يرى إثبا

س: رأيت بعضهم يثبت ألف )ابن( بعد الكنية نحو )أبو عبيدة ابن  -

 اجلراح(، فام وجه ذلك؟

ج: هذا مذهب حكاه الزجاجي وابن جني ونسباه إىل بعض كتاب 

عرصهم. وهو مذهب مرجوح. وحجته أن علة احلذف كثرة االستعامل، ومل 
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امل االسم. ويف الرّد عليه تفصيل ال يتسع له يكثر استعامل الكنية كثرة استع

 هذا املوضع.

 س: هل لرسم كل ما ينطق نحو )هاذا( و)الكن( وجه سائغ؟ -

ج: مل أجد أحًدا من املتقدمي أجاز إثبات األلف يف )هذا( و)لكن( 

ونحومها من األلفاظ املشتهرة. وأجاز ذلك بعض املعارصين. وهو مقتَض 

خذ به أن يطرد األخذ بجميع القياس فيثبت كل ما القياس، ولكن يلزم من أ

َلاله( بثالث المات ألن احلرف  نطق فيكتب مثاًل لفظ اجلاللة )اهلل( هكذا )ال  ي 

 املشدد عبارة عن حرفي، وبرّد األلف املحذوفة.

نطق كواو  نطق أن ُيذفوا كل مزيد ال ي  ويلزمهم أيًضا كام أثبتوا كل ما ي 

مائة(. وبعضهم ال يلتزم ذلك فيقع يف التفرقة بي )أولئك( و)عمرو( وألف )

املتامثلي. فإن هو التزم ذلك كله أحدث رساًم منكًرا ال تألفه األعي وال تقبله 

 األنفس، وباعد به بيننا وبي إ لف كتب تراثنا.

│ 
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 (1)في كتب الإملاء
 

 س: ما أهّم الكتب املصنّفة يف علم اإلمالء؟ -

تب يف   اإلمالء:ج: من أهّم ما ك 

هـ(. 431البن قتيبة )ت «ب الكاتبأد»باب تقويم اليد من كتاب  -1

 وهو أقدم ما وصل إلينا يف اإلمالء.

هـ(. وهو أقدم كتاب مطبوع يف 511البن الرّساج )ت «اخلط» -4

 اإلمالء. وقد ن رش يف جملة املورد. وطبعت ه أيًضا دار الكتب العلمية غري بعيد.

هـ(. 557)ت أليب جعفر النحاس «الكّتاب صناعة»بعض أبواب  -5

 .«عمدة الكّتاب»وقد ط بع أيًضا باسم 

 هـ(.520للزجاجي )ت «اخلط» -2

 هـ(.523البن درستويه )ت «الك تاب» -1

جاء» -1 له  «الغرة»هـ(. وهو باب من 115ن الدّهان )تالب «باب اهل 

. الًّ  ط بع مستق 

هـ(، ورشح الريض 121البن احلاجب )ت «الشافية»باب اخلط يف  -3

 هـ( له.171)ت

التذييل »هـ(. وهو جزء من 321أليب حيان )ت «كتاب اهلجاء» -7

                                                           

 ( ن رش مفّرًقا يف آسك وفسبك وتويرت يف أوقات خمتلفة.1)
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. «والتكميل  له ط بع مستقالًّ

 هـ(.511للسيوطي )ت «عمهع اهلوام»باب اخلط يف  -5

 هـ(.1451لنرص اهلوريني )ت «املطالع النرصية» -10

 هـ(.1244لرمضان عبد التواب )ت «مشكلة اهلمزة العربية» -11

 لغانم احلمد. «رسم املصحف» -14

ه أن البن جني رسالتي مطبوعتي يف )اإلمالء(  - من ما قد خيفى علم 

 مها األلفاظ املهموزة، وعقود اهلمز. وقد حققهام مازن املبارك.

من أنفع كتب اإلمالء  لغانم قدروي احلمد «علم الكتابة العربية»كتاب  -

ه اإلمالء وتارخيه ومشكالته  وال سيام لغري املتخصصي إذ مجع فيه مؤلف 

 .هولة أسلوبه ووضوح عرضهوالشكل والرتقيم واخلط، مع س

│ 

  



             
 

111 
 

يادة  (1)مسائل إملائية في باب الز
 

يف العربية حروف ت كتب وال تنَطق، منها ألف الفصل أو األلف الفارقة  -

بعد كل  التي تلحق الواو. وقد اختلف العلامء يف مواضعها، فبعضهم يكتبها

مي الكتَّاب.  واو نحو )رضبوا، هو يرجوا، بنوا فالن(. وهو مذهب متقدِّ

حه الكوفيون. وعليه رسم املصحف. وبعضهم يقرصها عىل واو اجلامعة  وصحَّ

التي تلحق األفعال نحو )رضبوا(. وهو مذهب متأخر عن املذهب األول، 

ذلك من الشَطط ومن  ولكن الناس آثروه ومحلو العاّمَة عىل األخذ به مع ما يف

ة اخلطأ  م الكلفة يف التفرقة بي الواو األصلية وواو اجلمع، ثم ألزموهم معرَّ جتشُّ

يف ذلك وعابو عليهم الوقوع فيه مع أنا ال نرى هلذه األلف عّلة صحيحة وال 

 غرًضا قائاًم. وكّل اعتالالُتم لذلك ضعيفة واهية.

ذف هذه األلف من مجيع  هذه املواضع. وكام جاز ملن والذي أقرتحه أن حت 

لو عن املذهب األول إىل الثاين وهو مذهب خمرَتع، كذلك جيوز لنا  قبلنا أن يعد 

: )وكان «اخلطّ »حها. ويؤنس هبذا قول الزجاجي يف أن نئ وب إىل القياس فنّطر

تَّاب يكتبونه كّله بغري ألف عىل األصل( وقول ابن  مي الك  مجاعة من متقدِّ

قون من أصحابنا ال يثبتون ألًفا يف مجيع ذلك(. وإىل هذا ذهب بابشاذ: )واملحق

بعض املعارصين. ويعجبني قول املرّبد حي ناظر ثعلًبا يف كتابة )الضحى( 

                                                           

 .( ن رش مفّرًقا يف تويرت وآسك يف أوقات خمتلفة1)
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بالياء فاحتج عليه بأهنم تومهو أن أصلها ياء، قال: )أفال يزول هذا الوهم إىل 

عنى هلا إىل يوم يوم القيامة؟(. وكذلك نقول: أفال تزول هذه األلف التي ال م

 القيامة؟

وقد أسقطت  هذه األلف من مجيع كالمي السابق ألرَيك أن املعنى ال 

 ُيتاج إليها يف يشء.

استقّر اإلمالء عىل زيادة حروف ال تنطق يف سبعة مواضع )مائة(  -

)األلف الفارقة( )أولئك( )أولو( )أوالت( )أوىَل اإلشارية( )عمرو(. وأرى 

 حذفها كلها.

ب ميم اجلمع املشبعة مضمومة من غري واو عىل الصحيح، كقوله: ت كت  -

عىل الوقف، واإلشباع  )أحبكم  ما دمت حيًّا، فإن أمت( ألن الرسم مبني 

 .ذُيذف حي إ

│ 
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يادتها يادة واو )عمرو( والرأي في حكم ز  (1)علة ز
 

من أوهام اإلمالء الفاشية زعمهم أن علة زيادة الواو يف )عمرو( هي 

َمر(. والعلة الصحيحة لذلك أن حلاق الواو لألعالم سنّة  خمافة التباسها بـ)ع 

معروفة يف النبطية انرسبت قدياًم إىل العربية كام دّلت عىل ذلك النقوش 

تَّاب قواني اخلّط بعد ظهور اإلسالم تكّلفوا محلها عىل  املكتشفة، فلام راجع الك 

شهورة، فإهنم ُتّيبوا اإلقدام القياس فاستقامت هلم ما خال بعَض األلفاظ امل

عليها لطول إلفهم هلا وكثرة جَوالهنا يف كتاباُتم فرتكوها عىل حاهلا. ومنها 

)عمرو(. وكذلك )بسم اهلل الرمحن( و)لكن( و)هذا( ونحوها، فإهنم كرهوا أن 

يردوها إىل القياس فيلحقوها األلفات املحذوفة لشهرُتا وكثرة ذكرها. وإنام 

فت منها ا ذ  أللف جرياًنا عىل الرسم القديم إذ كانوا ال يكتبوهنا إذا كانت يف ح 

وسط الكلمة. ومثلها كتابتهم )احلرث( و)ملك( و)إسمعيل( و)إسحق( 

يريدون )احلارث( و)مالًكا( و)إسامعيل( و)إسحاق( إال أن هذه األلفاظ 

ل حيث كانت أقل ذكًرا مل يلبثوا أن راجعوا فيها القياس بعد العصور األ وَ 

 فأحلقوها األلفات املحذوفة.

َمر(، وقد  ويدّلك عىل بطالن علتهم يف )عمرو( أن )عمرو( أقدم من )ع 

                                                           

 ( يف الزيادة اإلمالئية.1)

ه يف فسبك يف 1252/ 3/ 13ن رش أوله يف تويرت يف   هـ.1257/ 2/ 1هـ، وآخر 
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رأيناهم يف النقوش القديمة يلحقوهنا الواو. وذلك قبل أن ينشأ لفظ )عَمر( 

َمر( هو الفرع واألقّل، فكان  ويشيع. عىل أن )عمرو( هو األصل واألكثر، و)ع 

 تلحقه الواو.الوجه أن يكون هو الذي 

ليم( و)َعقيل(  هذا واألعالم املحتملة اللبس عندهم كثرية كـ)َسليم( و)س 

وا )عمرو( بالواو دون سائر األلفاظ؟ كام أنا ال نفهم  قيل(، فام باهلم اختصُّ و)ع 

 وجه العالقة بي رفع اللبس واختيار الواو سبياًل إىل هذه العلة 

كل إن ومهام يكن فالذي أراه أن حتذف هذه الو او ويعتاض منها بالشَّ

مر(. وهذا هو حاق القياس. وهو قول قال به مجع  ّش اللبس بينه، وبي )ع  خ 

د   من املعارصين. وأقدم من وجدته أجازه من املتقّدمي أبو العباس املربَّ

اب كتب )مائة( كام (، بل جعَله هو الصواب، قال: )فمن اتبع الكتّ 471)ت

ر»كتبها بياء واحدة ومَهَزها.  «آثر الصواب»يكتبون. ومن  (. «وكذلك َعم 

(، وجعَل الشكل 557وتبعه عىل ذلك تلميذ تالميذه أبو جعفر النحاس  )ت

ًرا( يف موضع اخلفض والرفع مل ت لحق  مغنًيا عن الواو، قال: )فإن شكلت )َعم 

َمر( (.  فيه واًوا ألنه ال ي شكل بـ)ع 

هبام عىل تقّدمهام، وإنام ُيتّجون  وهذان النّصان نادران إذ مل أَر من احتّج 

( وهو قوله: )وبعضهم يستغني 115يف ما رأيت بنّص البن الدّهان )ت

  بتسكي امليم، أو بفتحة العي عن الواو(. وهو متأّخر عنهام.
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 (1)كيف تفرق بين الضاد والظاء؟ ومسائل أخرى في هذا الباب
 

ي مل تزل مشكلة عىل مسألة التفريق بي الضاد والظاء من املسائل الت

الناس قدياًم وحديًثا. ولذلك ألف فيها بعض العلامء كتًبا مستقّلة كأيب عمر 

الزاهد والصاحب بن عباد والصقيل والزنجاين وابن الدهان واألنباري وابن 

 مالك وغريهم.

 وي مكن إمجال طرق التفريق بينهام بثالث طرق:

األقّل. واملستعمل املتعاَور منها األوىل: حفظ  الكلامت التي فيها ظاء ألهنا 

دون ذلك. فإذا حفظَتها علمَت أن ما خالها ي كتب بالضاد. وأوسع من 

. وهو مطبوع. «الظاء»رب عامًة يوسف املقدك يف كتابه حرصها يف كالم الع

وابن  جابر األندليس  «املقامة احللبية»ها يف كالم العرب احلريريُّ يف ونظم أشهرَ 

لظاءات يف كتاب اهلل تعاىل الداينُّ يف أربعة أبيات رشحها بعض أيًضا. ونظَم ا

 العلامء.

  وهذه منظومة احلريرّي:

                                                           

 هـ.1245/ 3/ 15( ن رش أصله يف ملتقى أهل اللغة يف 1)
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ـــا ـــاد  والّظ ــن  الّض ــائيل ع ــا الس  أهي

غنيــَك فاسمـعـ فَظ الّظاءات ي 
 ـإّن ح 

ــم  واإلظ ــ
يـــاء  واملظـالـ   ـهـــَي َظم 

ــ ـــي  والّشـي  ــيم  والظب  ـوالَعظــا والّظل

ـــظ   ــي والّلف   ـوالنّظـــم  والتـقــ والّتَظنّ

ظـــا والنّظـــري  والّظئــــر  واجلــــا
 واحل 

 ـوالّتشّظي والظِّلـف  والعظـم  والّظـنـ

ـــ ــــر  والـمـح  ــــر  واملَظفَّ  ـ واألظافي

ــــ ـن  ـــــة  والظِّ  ـواحلَظيـــــرات  وامَلظ نّ

ــ  ـــب  والك ـظ 
ـــات  وامل واظ   ـوالَوظيف

ـــــم   ـــــع  وعظـي
ـــــف  وظـال   وَوظي

ــف   ف  والّظَل ــر  ــف  والظَّ ـــا وَنظي  الّظ

ــ ـــظُّ واحلـن  ــن  وامَل ــاظ  والظَّع  ك  ـوع 

ـــا ـــف  الب ــّران  والّشَظ ــراب  الظِّ
 وظ 

ـــ ـن  ــــب  والع 
ــــن  واحلَناظ   ـوالظَّرابي

ب ـ ل ظ  والّظـأب  والظَّ ي والـدَّ
ناظ   ـوالشَّ

ـــ ــــل  والع ـظ  ــــر  والّتعاظ   ـوالّشناظي

 

 

 

ـفـــــاظ    ـّلـــــه  األل 
 ء لَكـي ـــــال ت ض 

ــ ئن ـ ـــر  ــت امَع ام ـــاظ   ها اس ـــه  استيق  ل

ــ ـــى واللَّـحـــاظ  ـ َب ـــم  والظُّ ل   الم  والظَّ

ــ ـــواظ  ـ ـــى والّش ـــلُّ والّلظ  َظم  والّظ

ــ ـــاظ  ـ ـــا واللَّم ـــظ  والّظم  ريظ  والَقي

ـــــاظ   ـق ـــــروَن واألي 
ـــــظ  والنّاظ   ح 

ــ  ظـــاظ  ـ ــظا والشِّ ــر  والّش  بوب  والظَّه 

ــــاظـ ـف ــــوَن واإلح  ظ
ــــور  واحلاف   ظ

ــــنَ  ـــــاظ  ة  والكاظ ـمـــــوَن وـ ـت  امل ـغ 

ــــظَ  ـــــاظ  ـ ـظـ ظـــــار  واإلل 
 ة  واإلنتـ 

ـــــالظ   ـ ـــــظُّ واإلغ  ـــــر  والـَف  وَظهي

ّعــــاظ   ــــر  ثــــّم الَفظيــــع  والـو 
 ه 

ــــاظ  ـ شـ  واألو 
ــــان  ظ ــــل  والقار   َظ

ـَظـــــريُّ والـَجـــــّواظ   ـــــظ  واجلع 
 ه 

عــــاظ  ـ ــــان  واألر  ــــب  ثــــّم الّظّي  ظ 

ــــاظ  ـ ع نـ  ــــوان  واجل  نظ  ــــاب  والع   ظ

ـــــ ــــد  واإلن ـعــــاظ  ل  ــــر  بع   م  والَبظ 
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ـوى النّــواد ر  فاحَفـظ ـ  ـهَي هذي س 

 ـواقض  يف ما رّصفـَت منهـا كـام تقـ

 

 

ــــاظ  ـ  ــــاَرَك احل ـّف ــــو آث ف ــــا لَتق   ه

 كَقي ــــظن وقاظــــواــــ
ـــل ه   يف أص 

 ضيه 

 

 

وتزيد عىل هذا بأن حتفظ الكلم التي وردت بالضاد والظاء باتفاق الوزن 

، والتي وردت «وفاق املفهوم» يف كتابه . وقد عقد هلا ابن مالك فصاًل واملعنى

الف املعنى. وأفضل الكتب يف ذلك بالضاد والظاء باتفاق الوزن واخت

 البن مالك. «االعتامد يف نظائر الظاء والضاد»

الثانية: كثرة  النظر  يف الكتب  والتفّكر يف الكلمة  قبل كتابت ها، فإن من طال 

د أن ي سيغ كتابة )الظبي( بالضاد هكذا )الضبي( ألن إلَفه نظره يف  الكتب يبع 

 حرّي أن ينكره لغرابته.

، فإذا : الثالثة ها يف االشتقاق  النظر يف ترصيف الكلمة  واستدعاء نظائر 

مّرت عليك كلمة )ظلامت( فلم تدر  كيَف ت كتب فانظر يف اشتقاقها وتصاريفها 

ظلم، وهي ظلمة( فقد تدلك معرفتك برسم جتد أهنا من )أظلم يظلم فهو م

سائر تصاريفها إىل معرفة رسمها. ومثال آخر كلمة )الظِّالل( فإن مفردها 

ا )ظ ّل(، ومن تصاريفها )امل ظّلة( فتقطع بذلك أهنا بالظاء ال بالضاد خالفً 

الل( الذي هو ضد اهلد  .ىلـ)الضَّ

│ 
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 (1)في الضاد والظاء مسائل متفرقة
 

الضاد والظاء ليست مسألة إمالئية يف األصل، وإنام هي  التفرقة بي -

مسألة لغوية، وذلك أن موضوع علم اإلمالء هو بيان مدى التطابق بي اللفظ 

والرسم. وما ي رسم بالضاد من كالم العرب ي نطق نطًقا خمالًفا ملا ي كتب بالظاء، 

أمر رسمهام  ولكن  ملا كان الناس ينطقون الضاد والظاء نطًقا واحًدا التبس

عليهم، فصارتا كأهنام حرف واحد له أكثر من صورة كاهلمزة واأللف. وهلذا 

 ت لحق هذه املسألة بعلم اإلمالء.

ر  - يقال: )قرائن متضافرة( ونحو  ذلك بالضاد عىل األفصح، من )ضف 

الشعر واحلبل(، وهو فتل ه. ومنه )الضفرية(. وحكى الصغاين جميئها بالظاء، 

 ن متظافرة(. واألول أجود.فتقول: )قرائ

عر، ومجعها )ضفائر(  -  بالضاد ال بالظاء.هي )ضفرية( الشَّ

 من أشهر ألفاظ الضاد والظاء التي خيلط الناس بينها: -

الل( ومشتقاُتا كـ)ضّل يضّل وضاّل ومضّل( ونحوها بالضاد.  -1 )الضَّ

( أيًضا ومجعه )الظِّالل(  بالظاء. و)ظّل الرجل يفعل كذا يَظّل( و)الظلِّ

ّم( بالضاد.  -4 )الضّم( ومشتقاته كـ)االنضامم وانضّم ومنضّم وَيض 

  و)النّظام( ومشتقاته كـ)نّظم ينّظم( و)تنظيم( و)منّظم ومنّظمة( بالظاء.

                                                           

 ( ن رش بعضها يف تويرت، وبعضها مل ي نرش من قبل.1)
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)احلَّض( بمعنى احلّث عىل الّشء، ومشتقات ه كـ)التحضيض(  -5

ظوظ وحمظوظ( ت ومشتقاته كـ)ح    بالظاء. بالضاد. و)احلَّظ( بمعنى الَبخ 

ني(. ومنـه قولـه  -2 ّن( بالّشء بمعنى البخل، ومشـتقاته كــ)الضَّ )الضَّ

بالضد. و)الظّن( وهو ما قارب  [ 42]التكوير:  ﴾ڭ ڭڭڭۇۇ﴿تعاىل: 

  اليقي، ومشتقات ه بالظاء.

، ومشتقاته )كغاض َيغـيض(. ومنـه قـوهلم:  -1 )الَغيض( بمعنى النقص 

ــيظ( ــيض( بالضــاد. و)الَغ ــن َف ــيض م ــه:  )َغ ــى الغضــب بالظــاء كقول بمعن

  .[152آل عمران: ]﴾ ٿٿ﴿

م، ومشـتقات ه كــ)النَّرضة(. ومنـه قولـه:  -1 )النارض( بمعنى احلسن املنعَّ

وجوه يوم إذ نارضة(( بالضاد. و)النـاظر( ومشـتقاته كــ)نظر ينظـر نظـًرا( ))

  .[45]القيامة:  ﴾   ٺ   ٺ   ٺ ڀ ﴿بالظاء كقوله: 

)املحضور( بمعنى املشهود، ومشتقات ه كـ)حرَض ُيرض حضوًرا، وهو  -3

حارض( بالضـاد. و)املحظـور( بمعنـى املمنـوع، ومشـتقات ه كــ)حظَره ُيظـره 

ًرا( بالظاء. ومنه قوله:   .[40]اإلرساء:  ﴾   ڃ   چ   چ   چ   چڇ ﴿َحظ 

│ 
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 (1)يةمسائل رسم الهمزة الابتدائ
 

، -عىل الصحيح  -قد علمَت أنَّ حروَف العربية  تسعة  وعرشوَن حرًفا 

ا )ع( وامليم )م(.  ، فالعي  مثاًل صورُت   ال تتغريَّ 
ة  به   منها صورة  خاصَّ

لكلِّ حرفن

ا   ألهنَّ
ها بعض  أهل  األقطار   )ي( ال )ى( كام َيرسم 

ا عىل التحقيق  والياء  صورُت 

الوصل  فالقياس  َنقط ها يف االنفصال أيًضا، وألنَّ يف ترك  إذا كانت ت نَقط يف 

 .َنقطها التباًسا هلا باأللف املقصورة، والرسم  مبنيٌّ عىل إزالة  اللَّبس  

، فأما األلف  وذلَك يف ما خال اهلمزَة واأللَف، فإنَّه ليس هلام صورة  ثابتة 

ًة )أ( وأخَرى )ؤ( وثالثًة )ئ( فيأيت التفصيل  فيها. وأما اهلمزة  فإهنا ت كتب  مرَّ 

. وهذه  ورابعًة )ء(، فهي كام رأيَت تفتقر يف الغالب إىل كرُك تستوي عليه 

فة  َضعفن فيها. وذلَك أنَّ من العرب   من ُيّوهلا غالًبا  -وهم أهل  احلجاز   -ص 

َؤن( و)بري( يف  َون( يف )م  إىل حرف مُد، فيقول  مثاًل: )راس( يف )رأس( و)م 

( صورًة للهمزَة، وإذ  كاَن املصحف  مبنيًّا عىل 131ر(. فلامَّ ابتدَع اخلليل )ت)بئ  

، فـ)مومنون(  َفَّف  إليه  مذهب أهل احلجاز يف التخفيف  وضعوها فوَق ما خت 

ّقق  اهلمزَة أي  مت عىل مذهب  من ُي 
س  ]بدون نقط[ أصبحت )مؤمنون(. ولو ر 

ها، لوَجب أن ت رَسم عىل ألفن يف ك ا أبًدا واحدًة ينطق  لِّ حالن وتكون صورُت 

                                                           

ـ شـرت فـي م( أصـلـه دروس يف اإل1) / 7/ 11من  لـتقى أهل اللـغـةمـالء مل تـكتـمل ن

 هـ.1245/ 14/ 45هـ إىل 1245
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، فتصبح )مؤمنون( )مأمنون(، ولكنهم اّتبعوا يف رسم  اهلمزة  يف  كسائر  احلروف 

. ثّم   بعد ما استقرَّ
وا يف رسم  املصحف   حتى ال يغريِّ

املصحف  مذهَب التخفيف 

، فكان  غلَب هذا يف سائر  اخلّط ألن رسم املصحف هو األعرف  واألشهر 

.  لذلَك   أحقَّ باالّتباع 

، وهو أنَّ اهلمزَة ت رَسم  بحسب  
 
وهذا هو األصل  األول  من أصول  اإلمالء

فت   إذا ما تئول  إليه   فِّ  .خ 

؟          فإن قيل: وما فرق  ما بَي اهلمزة  واأللف 

، فأّما اهلمزة    منهام خَمرج 
، لكلِّ واحدن فاجلواب أهنام حرفان  متباينان 

ها كام وها )األلَف  فمخرج  . وربام سمَّ  احلديث  احلَنجرة 
َيرى علم  األصوات 

. ثمَّ انبنَى عىل 
ها من اجلوف  . واأللف  خمرج 

مت عىل ألفن س  اليابسَة( إذا ر 

 حقيقتيهام أن اخت صَّ كلٌّ منهام بخصائَص، فاهلمزة  هلا رسمها الذي 
اختالف 

س   مت )ى(، واهلمزة تكون يف ذكرنا، واأللف ت رَسم يف األصل  )ا(، وربَّام ر 

الكل م  أصليًة وزائدًة ومنقلبة عن أصل، واأللف  ال تكون إال زائدة أو منقلبًة 

عن أصل، وال تكون أصليًة. واهلمزة يمكن حتريكها، واأللف ال تكون إال 

 .ساكنًة مفتوًحا ما قبلها. ولذلَك ال تقع  يف أول  الكلمة  المتناع  االبتداء بساكنن 

 فاعلم  أهنا تقع  أوَل الكلمة ووسَطها وآخَرها، وإذا عرف
َت حقيقَة اهلمزة 

 .مَثل ها مَثل  سائر  احلروف  

ل الكلمة  .أوالً : اهلمزة  يف أوَّ

 والوصل  أي إذا بدأَت هبا 
 
اعلم  أنَّ األصَل يف اهلمزة  أن ت نطَق يف البدء
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ا يف ذلك  حال  سائر  ا ، حاهل  َمها كالم  ، فتقول  مثاًل يف كالَمك وإذا تقدَّ حلروف 

( ويف احلرف: )يل أو لَك(، فقد رأيَت  : )ال أفعل  ( ويف الفعل  : )هذا أمر  االسم 

ى حَي  . وتسمَّ
 
بة  أّنك نطقَت اهلمزَة يف احلالي  حال  الوصل  وحال  الَبدء بالتجر 

ها. فإن وقعت يف أول   (. وتقع  يف أول  الكلمة  ووسطها وآخر   )مهزَة قطعن
إذن

ت بت فوَقها. وإن ا لكلمة  فإن  كانت مفتوحًة كـ)َأمحد( أو مضمومًة كـ)أ جاج( ك 

فَّف  مت األلَف ألنَّ اهلمزَة ال خت  ت بت حتَتها. وإنَّام لز  كانت مكسورًة كـ)إيامن( ك 

ا واحدةً  يت صورُت 
، فلذلك بق  ل الكلمة   .إذا كانت يف أوَّ

وا اهلمزَة يف وا هبا ولكنهم ربَّام احتاجوا أن ينطق   بعض  املواضع  إذا ابتدء 

موهنا ألًفا من غري  مهزةن  كالَمهم، فإذا وصلوها بكالمن قبَلها حَذفوها ، ويرس 

، وال تكون يف  ل الَكل م   مهزَة وصل. وال تكون إال يف أوَّ
)ا(، ويسّموهَنا حَي إذن

ها بعَد قل  نذكر 
 .يلن وسطها وال يف طَرفها. وإنَّام فعلوا ذلَك لعللن ثالثن

؟
 
َ جعلوا هلا صورًة مَع أهنا ال ت نَطق إال يف البدء  فإن قلَت: ومل 

 .  والوقف 
 
فاجلواب أنَّ اإلمالء مبنيٌّ عىل النظر  إىل حال  الكلمة يف البدء

ه مهزة  وصلن فإنك إذا  وهذا هو األصل الثاين من أصول  اإلمالء. وكلُّ ما أول 

 .)ام يف )ا سم( و)انطالقابتدأت به ووقفَت عليه نطقَت اهلمزَة ك

 :مسائل مهزة القطع    -

كم  -  املسألة األوىل: إذا اتصَل هبمزة القطع  حرف  قبَلها فهل تكون يف ح 

طة؟  املتوسِّ

ليَّت ها.   فال ت غريِّ حكَم أوَّ
هلا بعض  احلروف  قد َيلحق هبمزة القطع  يف أوَّ
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ر  كح 
لة  كم املنفص  ( وذلك إذا كانت تلَك احلروف  يف ح  وف اجلرِّ نحو )ب أمنن

 .)صيّل َأَأنت؟( وحروف التنفيس  نحو )سأ  وحروف االستفهام نحو )

كم املتَّصلة. وآية  ذلَك أهنا ال ت عرب  إعراًبا  فإن كانت هذه احلروف  يف ح 

طة كم  املتوسِّ ل  حكَمها إىل ح  من( فإنك تنق  ؤ  اًل نحو )ي 
 .منفص 

كم وصل  مهزة    -  :القطع  املسألة الثانية: ح 

ال جَيوز َوصل  مهزة  القطع  أي حذف ها يف درج  الكالم وكتابت ها كام ت كتب 

. ومنه قول  الشاعر عر  عىل قبحن  :مهزة  الوصل  إال يف رضورة  الشِّ

ـــا ع ـــوين برق  ـــل فالب س   إن ملَّ أقات

 وفَتخـــاتن يف اليـــدين  أربعـــا

 

 

 

 .يريد فألبسوين

 :علل  مهزة الوصل   -

 العرب  يف
ها هذه اهلمزة  لعللن ثالثن هيزادت   : كالم 

ن الكلم  كل اًم مبدوءة  . وذلك أنَّ م  ل  إىل النطق  بالساكن  األوىل: التوصُّ

كًة   العرب  ال تبتدئ بساكنن اجتلبت مهزًة متحرِّ
بحرف ساكن. وملا كانت 

. فإذا ابتدأت  بكالمن قبَلها حذفت ها لز اكن   بالسَّ
َل هبا إىل النُّطق  وال  لتتوصَّ

 .الغرض  منها. وهذا من لطيف  حكمت ها ومن الربهان عىل سالمة  عل ل ها

د  هذا يف موضعي    :ويطَّر 

عل اخلامّك  ( ومايض الف  عل الثالثيِّ نحو: )ا كت ب 
: أمر  الف  ل  األوَّ

، انط الق(  مها، فاخلامكُّ نحو  )انطلَق، انطل ق  مها ومصدر  والسداكِّ وأمر 
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ساب  احلروف  إنَّام هو والسداّك نحو  
، استغفار(. وح  )استغفَر، استغفر 

( ثالثيَّة ال رباعية ألن ماضَيها )كتَب   .)للاميض، فـ)اكتب 

 .فلاّم سكنت أوائل  هذه األفعال  احتاجوا إىل مهزة  وصلن قبَلها

فإن قلَت: كاَن ي مك نهم أن يفتحوا أوائَلها فيستغنوا عن اجتالب  مهزة  

نطلَق(، وكاَن ي مك ن هم أيًضا أن جيعلوا وصلن هلا فيقو
لوا مثاًل: )َنَطَلَق( يف )ا 

 ).مهزَة الوصل  مهزَة قطعن كام فعلوا يف الرباعيِّ مثل  )أكرمَ 

 يف اخلامكِّ 
فيقال: إنَّام صدف وا عن الفتح  فراًرا من ث َقل توايل أربع  حركاتن

نها ساكن  يف الصحيح  اجتامًعا نحو )َنَطَلَق( وكراهيًة الجتامع  أربع  حركاتن بي

الًفا للمبدوء بتاء املطاوعة  نحو  )تباعَد( و)تقطََّع(،  ال يرَبح  يف السداكِّ خ 

 .)فإهنام بناءان فرعيَّان  أصل هام )باعَد( و)قطَّعَ 

م لو جعلوها كذلَك لكاَن جي ب  أن  َ مل  جيعلوها مهزَة قطعن فذلك أهنَّ
ا مل  وأمَّ

ها تفيَد معايَن كالت ض  للمعاين التي ت فيد 
ها. وهذا مناق  عدية  واالعتقاد  وغري 

صيغتا اخلامكِّ والسداكِّ كاملطاوعة  يف نحو )انطلَق( والطلب  يف نحو 

 (.)استغفرَ 

 يف مايض اخلامكِّ والسداكِّ فاعلم  أنَّ األمَر منهام 
وإذا ثبَت وجه  العّلة 

ب اشتقاَق فعل  األمر  من واملصدَر حممول  عليهام. وذلَك أنَّ الق اعدَة توج 

( حذفنا  املضارع  بحذف  ياء املضارعة، فإذا أردنا أن نصوَغ األمَر من )ين طل ق 

 . ( ساكنَة األّول فنجتلب  هلا مهزَة وصلن ق 
ياَء املضارعة  فتصبح الكلمة )ن َطل 

م أن ا املصَدر فمن شأهن  . أمَّ ّلوه بإعالل   ومثل  هذا أمر  السداّك وأمر  الثالثيِّ ع  ي 



             
 

175 
 

 (.الفعل  كام قالوا: )لذت  ل ياًذا

ا  راد كتابت ها كام ت نَطق[ إذا كان أوهل  الثاين: األلفاظ  املحكيَّة ]أي التي ي 

وب ر  ق 
، وكلمَة )ا  ة  د( يف كالم  العامَّ مَّ حم 

يف  [group] (ساكنًا كحكايتك لفَظ )ا 

ل  وحكيَتها مبتدأًة بساكنن ألنَّ . وإن شئَت حذفَت مهزَة الوص(اإلنجليزية  مثالً 

 األعجميَّة  
. وهو كثري  يف اللغات   ممكن  يف الواقع 

 .الصحيَح أنَّ االبتداَء بساكنن

. وذلَك أنَّ يف العربية  كلامتن َحذفت  العلة الثانية: التعويض عن املحذوف 

َض عن هذا   فبقيت عىل حرفي  فأرادت أن تعوِّ
العرب  منها حرًفا للتخفيف 

ض  عنه   املعوَّ
وض  يف درجة 

احلرف  املحذوف  حرًفا آخَر فلم تشأ أن يكوَن الع 

 . َذف يف الوصل   وحت 
 
فاختارت مهزَة الوصل  يف نحو )ا سم( ألهنا ت نَطق يف البدء

دة( ألهنا ترجع يف   املربوطة يف نحو  )ع 
 
ضت بالتاء وهلذا نظائر  منها أهنا عوَّ

 هاًءا، واهلاء  حرف  خ
فيٌّ مهموس  ي شب ه األلَف. ومنها أهنا مجعت  بعَض الوقف 

ف منه حرف  مجَع مذكر ساملًا ابتغاَء التعويض  كام يف نحو  )سنون(  ذ  ما ح 

. ومنها أهنا أشبعت حركات  األسامء السّتة  عىل  ضون( ألنَّ اجلمَع طارئ 
و)ع 

. ومنها  قول املازينِّ إذا أضيفت إىل غري ياء املتكّلم ألنَّ اإلضافَة يشء   ض  عار 

أهنا عوضت عن املحذوف  بالتضعيف كام يف )دّم( و)أّب( و)أّخ( و)فّم( يف لغةن 

ض  عنه.   املعوَّ
وض  يف درجة 

. كلُّ ذلك لكي ال يكون الع  ذف يف الوقف  ألنَّه ُي 

د من أشاَر إليه    .وهذا رسٌّ لطيف  مل أج 

لَب التعويض  فاعلم  أنَّ فإذا تبيَّ لك أنَّ من علل  اجتالب  مهزة  الوصل  ط

، وهي )اسم واست وابن وابنة وابنم وامرؤ وامرأة   تسعةن
ن
ذلَك حمصور  يف أسامء
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 .(واثنان واثنتان

فإن قلَت: قد علمنا أنَّ اساًم واسًتا وابنًا وابنة وابناًم واثني واثنتي حمذوفة 

، ولكنَّ امرأً   للتعويض 
ل  فيها دعوى كون  اهلمزة  ، فنحتم  ذف  الالم  وامرأة مل ُي 

؟ ، فكيف زعمَت أنَّ اهلمزَة فيهام للتعويض  فاجلواب أن  من أصوهلام يشء 

 ) ء  فوا ،- مستعَمل وهو –)امرأ( أصله )مر  فوا كام فيه   فترصَّ ه   يف ترصَّ  غري 

( ف  أرادوا الالمَ  حذفوا فلامَّ  ،- مسموع وهو –حذفوا الالَم فقالوا: )َمر 

ضوا كام التعويَض  ل ه   يف فزادوا( اسم) يف عوَّ  املحذوَف  وأعادوا وصلن  مهزةَ  أوَّ

رؤ) فصارَ  مًعا ا من وهم(. ام   شواهد من وهو – النابغة   قاَل  كام ذلَك  يفعل ون مَّ

 :- سيبويه

ــب   ــَة ناص ــا أ ميم ــُم ي ــي هل  كلين

 

 

 

 

كاًم إذ  زادوا مهزَة   ، ثمَّ بنوا عىل التغيري  ح 
وا األصَل، وذلَك باحلذف  فغريَّ

، ال وا احل كَم املنبنَي عىل التغيري   مل يغريِّ
، فلامَّ راجعوا األصَل بردِّ املحذوف  وصل 

. وآية  أخَرى عىل ذلَك أنَّ  ، أي أنَّ العلَة زالت  وبقَي احل كم 
وهو زيادة  اهلمزة 

( ألن  ئن ؤ  ورأيت  امَرًأ ومررت  بامر  : )هذا امر  ، تقول  عينَه تتبَع الَمه يف اإلعراب 

 .قبَل استعادة  املحذوف  كانت هي حملَّ اإلعراب   العيَ 

(، فكيف تزعم  أهنا كانت  ر  فإن قلَت : إنَّه مل يبلغنا عنهم أهنم قالوا: )ام 

رؤ(؟  كذلك ثمَّ راجعوا األصَل فقالوا: )ام 

، أال تَرى  : ليس كلُّ تغيرين رصيُف ينبغي أن يكوَن استعملته العرب  قلت 

عي يف )خطايا(  ها تغيرياتن أفضت إليها مَع أنَّ العرَب مل أنك تدَّ ونحو 
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و  ها التي تنح 
ك عىل أصول  العرب  ومقاصد  تستعملها. وإنام أّداك إىل هذا قياس 

ها  .إليها يف كالم 

وا اهلمزَة ألجل  تاء  ، فلامَّ فتح 
ا )امَرَأة( فإنام هي )امَرأ( بزيادة  تاء التأنيث  أمَّ

وا الراَء حركتَ   أتبع 
االتأنيث  َم بياهن   التي تقدَّ

 .ها ففتحوها للعلة 

 أو زدتَّ يف 
واعلم  أنَّك إذا ثنيَت ما جيوز  تثنيت ه من هذه األسامء الّتسعة 

: )هذا اسامن وابنان...(  ، تقول  ه  ياَء النَسب  فإن مهزَته تبَقى مهزَة وصلن آخر 

َف وحذفَت و)اجلملة االسمية(. فإذا مجعَت أحَدها مجَع تكسرين رددتَّ املحذو

 األحرَف التي يقتضيها اجلمع  ألنَّ مجع التكسري 
مهزَة الوصل  وزدتَّ يف اللفظ 

ا نحو )األسامء( و)األبناء(، فقد جعلَتها )سمو( و)بنو(  يَردُّ األشياَء إىل أصوهل 

( فأصبحت )أسامو( و)أبناو( فأبدلت الواو مهزًة  غَتها عىل )أفعالن ثمَّ ص 

فأضحت )أسامء( و)أبناء(، فاهلمزة  إًذا مهزة  اجلمع  ال لتطرفها بعد ألف زائدة 

 .مهزة  الوصل  

 .العلة الثالثة: كثرة  االستعامل  

 :ويطَّرد ذلك يف موضعي  

 : ب ه )أم( يف لغة طيِّئ ومحري، تقول 
: حرف  التعريف  )أل(، ويعاق  األول 

: )ليس من امربِّ امصيام  يف 
جل(. ويف احلديث  تاب( و)الرَّ

(. وذلَك )الك  امسفر 

فاًقا البن  كيساَن، فلامَّ كانت 
( و  أنَّ الصواَب أنَّ أصَلها )أل( بالقطع مثل  )هل 

هم جعلوا مهزَُتا مهزَة وصلن ليكوَن أخفَّ عليهم،  ه يف كالم  ا يكثر  استعامل  من مَّ

 )يا أهلل  
 
م أظهروها يف بعض  األلفاظ  كلفظ  اجلاللة  يف النداء ( يشهد  لذلَك أهنَّ
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. وال  ها يف بعض  املسموع  دليل  عىل األصل  املرتوك  والقسم  )أفأهلل (. وظهور 

. ألنَّ ذلك شاّذ، أال تَرى أنه لو َصحَّ ذلَك لبلَغنا  : إهّنا مهزة  وصلن ق طعت  قال  ي 

ها شواهد  يف قطع ها. ومل يبلغنا إال يف  ة هبمزة  وصلن ومصادر 
 
يف األفعال  املبدوء

عر   . ويشهد  له أيًضا أهنم فَتحوا اهلمزَة، ولو كانت مهزَة وصلن لكاَن رضورة  الشِّ

، أال تراهم  القياس  كرَسها. ثمَّ ليس ببدعن أن خّيفف اللفظ  لكثرة  استعامل ه 

، فألن ُيذفوا اهلمزَة  ن( يف لغةن حذفوا نوَن )مل يكن( وياء )ال أدري( ونوَن )م 

، يف الوصل  فقط أهون  عل   .يهم وأيرس  وهي حرف  واحد 

هم أنَّ الوجَه فيها  ا كتابة  بعض املتأخريَن )البتة( هكذا )ألبتة( وزعم  أمَّ

امع  وال  د  من السَّ
عون شاه  . وليس مل ا يدَّ القطع  فخطأ حمض  ناشئ عن وهمن

. كام إنه ال يعرفه السابقوَن  ، بل القياس  َينفيه أشدَّ النفي  عاضد  من القياس 

لوَن من العلام . ولو عرفوه لذكروه ولو واحد  منهم. ولعلَّ سبَب هذا األوَّ
 
ء

، معناها وهذا ،(القطع: البتة) الوهم أنَّ الذي أذاَعه قرأ يف صحيفةن   اللُّغويُّ

ها  .هبمزة القطع   أي( بالقطع البتة) هكذا فتومهَّ

. وذلك أنَّ  ها )ايم( بحذف النون  ن( يف القسم  وفرع  الثاين: كلمة )ايم 

فوها أصَل )ايم هم خفَّ فاًقا للكوفيِّي، فلامَّ كثَرت يف كالم 
ن( أهنا مجع )يمي( و 

، غرَي أنَّ األصَل هنا مستعَمل، فيجوز لَك أن تقطَع  فوا )أل( التعريف  كام خفَّ

 .) د  عىل أهنا مجع  )يمين
ن( و)أيم(. وجواز  قطع  اهلمزة  شاه  اهلمزَة فتقول: )أيم 

، وهو فتح  اهلمز ا يدّلك عىل كثرة دَوران القسم  يف وشاهد  آخر  . ومن مَّ
ة 

، فقد حذفوا فعَله واستغنوا عنه بأكثر  َف والتخفيَف فيه  هم الترصُّ هم التامس 
كالم 
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، وهي الباء والواو والتاء والالم، وحذفوا خرَبه يف نحو )لعمرَك  من حرفن

، وبعد )إذن( ال اًل يف اإلضافة  ( ومل يعتّدوا بالقسم فاص  ناصبة  وغريها. ألفعلنَّ

 القسم  يف الوصل  فقط أهون  وأيرس  
 .فألن ُيذفوا حرًفا واحًدا من مجلة 

 :مسائل  مهزة الوصل  -

 .املسألة األوىل: إبدال  مهزة  الوصل  إىل مهزة  قطعن  - 

عَ   :ولذلَك ثالثة  مواض 

 :األول: رضورة  الشعر  كقول  حسان بن  ثابت

لَّـــه ه لي ج 
 وشـــقَّ لـــه مـــن إســـم 

 

ــد    ــذو العــرش  حممــود  وهــذا حممَّ  ف

 

 

 

 

 

 

 :وقول  مجيل  بثينةَ 

 أال ال أرى إثنــــي  أحســــَن شــــيمةً 

 

ي ومـن مج  ـل    ر  منِـّ  عىل حَدثان الده 

 

 

 

 

 

 

 :وقول  اآلَخر

ــــــةً  لَّ ــــــوَم وال خ   ال نســــــَب الي

 

ــــع    ــــىل الراق ــــرق  ع ــــَع اخلَ  إتَّس

 

 

 

 

 

 

 الشعر  قياس  يشَمل كلَّ ما أوَّ 
ه مهزة  وصلن وهذا يف رضورة   .ل 

 ، الثاين: األفعال واحلروف املبدوءة هبمزة وصلن إذا نقلَتها إىل العلمية 

َب هبذا  ر( يف رجلن لقِّ : )هذا حملُّ إ جل س( و)هذه قناة إقَرأ( و)جاء إستغف  تقول 

: ) لكثرة  هلَجه هب ذه ها ألهنا أصبحت  «أل»الكلمة، وتقول  أداة تعريف( تقطع 

 .عَلاًم 

 وما وجه  علميَّت ها ؟ فإن قلَت:
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 تتميَّز  هبا عن سائر  
مةن ، فوسموها بس  ا تنتمي إىل جنس  احلروف  : ألهنَّ قلت 

ا إذا شاءوا  ها إذا أرادوا اإلخباَر عنها، وذلَك هو االسم  العلم  عليها. فأمَّ
أفراد 

ا ال تكون  عَلاًم. وآي م مثاًل: )القَمر(، فإهنَّ
وا هبا ال عنها كقوهل  ة ذلَك أنَّك أن خيرب 

فة  ملا جاَز ذلَك  ا اسم  معر  : )أل: حرف تعريف( فتخرب   عنها. فلوال أهنَّ  .تقول 

يَت هبا ألنه إنام جاَز لك  ا األسامء  فال جَيوز لك أن تقطَعها إذا سمَّ أمَّ

َي هبام  مِّ  ألنَّ األفعاَل واحلروَف إذا س 
 
القطع  يف األفعال  واحلروف  دوَن األسامء

ها، واألصل  يف األسامء  خرَجا إىل  فأصبَح جيري عليهام أحكام 
 
حيِّز األسامء

مَ   .القطع  كام تقدَّ

ها شيًئا إذ هي أسامء  قبَل 
ر  يف اسميَّت  ا األسامء  فإنَّ التسميَة هبا ال تؤثِّ أمَّ

فًة. وهذا ال يسيغ  احلمَل  رًة فأصبحت معرَّ  وبعَدها، غرَي أهنا كانت منكَّ
التسمية 

فَتها مل عىل الغال ، فإذا عرَّ ت النادَر أوالً، وهو الوصل  ا استحقَّ  ألهنَّ
 
ب  يف األسامء

يكن تعريف ك هلا سالًبا هلا هذا االستحقاَق وال رافًعا عنها هذا احل كَم. ومل 

يمكنهم أن يتجرءوا عليها كام جتّرءوا عىل األفعال  واحلروف  إذ  كانت األفعال  

ه ، والداخل  عىل قومن ليس واحلروف  قد انتقلت من ديار 
 
ا وموطن ها إىل األسامء

رون له ما  منهم يتجرءون عليه  ما ال يتجرءون عىل من هو منهم وال يغف 

 :يغفرونه لآلَخر كام قاَل خالد  بن  َنضلةَ 

ـــنهم   ـــك  م ـــومن ومل ت ـــَت يف ق  إذا كن

 

 وطيِّـب   
ل فَت مـن خبيـثن  فكل ما ع 

 

 

 

 

 

 

ا األسامء  فامتنعت  منهم  ا من القرابة  التي ت ديل هبا. ولو ساَغ هلم أمَّ ملكاهن 
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. وهذا ال جيوز  كام هو  أن يقطعوا مهزَُتا محاًل عىل الغالب  لوجَب هذا قبَل النَّقل 

 .معلوم  

يَت رجاًل بـ قال مل  «إذهب  »أو  «أقتل  »أو  «إرضب  »سيبويه: )وإذا سمَّ

َُتا عن تلك ترصفه وقطعَت األلفات  حتى يصري بمنزلة األسامء ألن ك قد غريَّ

ها وتنصب ها. وتقطع األلَف ألن األسامء ال تك ون  احلال، أال ترى أنك ترفع 

تّج بـ . وال ُي   الوصل 
ع كثرة األسامء...، لقلة هذا م «ابن»وال  «اسم»بألف 

ىل اسم...، وإذا أردتَّ مل تقطع األلَف ألنك نقلَت اساًم إ «انطالًقا»وإذا سميَته 

حي  «إرضب»طعَت ألف اساًم قطعَت األلَف كام ق «بتاقرت»أن جتعل 

اًم قطعَت األلَف كام قطعَت اس «إعضض  »يَت به الرجَل...، فإذا جعلَت سمَّ 

 .[515،  411،  155،  157/  5]الكتاب :  «إرضب  »ألف 

يَت رجاًل  وقاَل  اج: )وإذا سمَّ هذا ابن  »وصلَت ألَفه فقلَت:  «ابن  »الزجَّ

 [.41رصف وما ال ينرصف : ( ]ما ين«قد جاء

يَت امرأًة بـ)انتصار( أو )ابتهال( أو )ابتسام( مل تقطع   فلذلَك إذا سمَّ

 ادَّعى ذلك َمن 
اهلمزَة كام ال جَيوز لك أن تقطَع مهزَة )االثني( علاًم لليوم  وإن 

.  -كام مرَّ  -ادَّعى. وهذا هو الثابت  قياًسا  عَجامت  اللُّغة  ومن وَسامًعا كام يف م 

عر  قول  حسان ا ورَد من الشِّ  :مَّ

ـــي مـــن شـــهدتُّ وفاَتـــه  بـــأيب وأمِّ

 

ـــيُّ املهتـــدي   النب
ـــوم  االثنـــي   يف ي

 

 

 

 

 

 

 .صىلَّ اهلل وسلََّم عليه
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جيِّ  . ومنه قول  الَعر 
عر  كام جاَز قبَل العلميَّة  ها يف الشِّ  :وجيوز  قطع 

 عنـــدي وبـــاحلََرى
 بعادلـــة  اإلثنـــي 

 

ــن  ــواًءا م ــون  س ر  يك ــد  ــة  الق  هام ليل

 

 

 

 

 

 

 .فإن قيَل: ولكنَّ اهلمزَة صارت جزًءا من االسم  الَعَلم

 . :أجل، هي جزء  منه، ولكنَّها تظلُّ مهزَة وصلن كام كانت قبَل النقل  قلت 

. ولو قلنا   والدرج 
 
نَطق يف البدء وليس يشء  يوجب أن يكوَن اجلزء  من العلم  ي 

ة  جلاَز هذا أيًضا يف بقطع مهزة  االسم  إذا أصبَح ع لاًم احتجاًجا هبذه احل جَّ

 فوجَب أن تقوَل: )ألنُّعامن(، فتقطَع مهزته. وهذا بيِّ الب طالن  
 .احلرف 

 استجدَّ لدى 
ن
، فأيُّ يشء ثمَّ إنَّ يوم )االثني( مل َيزل علاًم مذ عرَفه العرب 

 !املتأخريَن مل يكن يف الع رص   اخلايل

 نحو )يا أهلل(.  الثالث: لفظ  اجلاللة  
 
مها يف النداء ، أحد  ًة يف موضعي  خاصَّ

: )أفأهلل  ألفعلنَّ كذا  الوصل  )يا اهلل(. والثاين يف قوهلم يف القسم 
 .)وجيوز  فيه 

فإذا استبانت لَك مواضع  مهزة  الوصل  وأبرصَت علَلها علمَت أنَّ كلَّ 

َل منها مبتدئ اسمن أعجمُي منقولن إىل العربيَّة  مستعَملن فيها ه ق  و يف لغت ه  التي ن 

 الوصل التي ذكرنا سواء  
بصوت  اهلمزة  ت قَطع مهزت ه ألنه ليس من مواضع  مهزة 

أم كان مبدوًءا  (Strategy) أكاَن مبدوًءا بساكنن نحو )إسرتاتيجية(، أصل ها

كن كـ ها. وهذا إذا  (Electronic) نحو )إلكرتوين(، أصل ها (E) بمتحرِّ وغري 

، فإنك إن أردتَّ حكايَة طريقة  أر
ه  دتَّ استعامَل اللَّفظ  ال حكايَة طريقة  نطق 

َم. وإنام وجَب القطع  هنا ألنك ملَّا نقلَته إىل   فقد ذكرنا خرَبه يف ما تقدَّ
ه  نطق 
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راها وجَب عليَك أن حتمَله عىل الغالب  فيها، وهو   وأجريَته جم 
األسامء العربيَّة 

، كام فعلَت   .يف األفعال  املنقولة إىل العلمية  القطع 

كم   - املسألة الثانية: إذا اتصَل هبمزة الوصل  حرف  قبَلها فهل تكون يف ح 

طة؟  املتوسِّ

اعلم أنَّ مهزَة الوصل  إذا اتَّصَل هبا حرف  ال حاجَز بينها وبينَه، وهو الفاء 

ها يف حكم  امل ر  ها وال تقدِّ
ليت  مر والواو، فإنك تبقيها عىل أوَّ  فتكتبها )فاؤ 

طة  توسِّ

َُتا لو ألنَّك هذا التزمَت  وإنام(. وائت –واؤمر( و)فائت   -  هذا للزَمك هنا غريَّ

َصيلِّ ) هكذا( سأ َصيلِّ ) تكتب فكنَت  القطع مهزة يف  حكم   يقتضيه ما عىل( َسؤ 

الًّ  تغيرًيا الكلمة   لصورة   تغيري   هذا ويف. سيأيت كام املتوسطة  هناكَ  تركَتها فإن. خم 

 .تناقض   هذا يف كانَ  هنا وغريَُتا

 أنَّ الكلمَة ت كتب  
 
ل من أصول  اإلمالء فإن قيَل: قد ذكرَت أنَّ األصَل األوَّ

(، فكان  ( لقلَت: )فات  فت. ولو خففَت )فائت  فِّ بحَسب ما تئول  إليه إذا خ 

 (.ينبغي أن ت كتب )فأت  

: هذا األصل  اإلمالئيُّ ليس مطَّرًدا إذ ل رس  عىل قلت   ع 
و طردناه  لكاَن فيه 

تهم ، فكيَف بعامَّ ة الناس   .خاصَّ

ها  راد  طرد  دة ي 
من أجل  ذلَك جعلنا هذا األصَل مرعيًّا إال إذا عارَض قاع 

ها والتي ال خَترج  عن هذا األصل  إال قلياًل أيرس    التي سنذكر 
ألنَّ طرَد القواعد 

د هذا األصل  وأخفُّ مئونةً  ع  إليه  بكثرين من َطر 
عىل املتعلِّم  من أن يكوَن املرج 

 .وحَده
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االستثناءات  واملسائل  وإنَّام خرجنا عن هذا األصل  حتى ال تكثَر الشواّذ و

ة وحتى ال يقَع التناقض  بَي حكم  مهزة  القطع  وحكم  مهزة  الوصل  الفرعيَّ 

 حتوُّ 
طة  وحتَّى ال يفَِض هذا إىل اإلثقال  عىل املتعلِّم برشوط  ا إىل حكم  املتوسُّ

هل 

( وكوجوب  أن يكون ما بعَد مهزة  الوصل  كوجوب  كوهنا فاًءا أو واًوا دوَن )ثمَّ

 .أي فاء الكلمة مهزةً 

نا مَن االعتداد باألصل  هنا، وهو أنَّ األصَل إنام جيري إذا  وأمر  آخر  يمنع 

ا إذا اتصلت كلمة  بكلمةن ف . فأمَّ
ان جَرى عىل الكلمة  املفردة  ام ت عدَّ إهنَّ

، أال ترى لو أنك مل تعتدَّ   وتقِض يف الثانية كام لو مل يتصل هبا يشء 
كاملنفصلتي 

هبذا لكان جيب عليك أن تكتب )ثم ائتوا( هكذا )ثم أتوا( ألنك إذا خففَتها 

ها من متام    كلامت  أخَرى فإنك تعدُّ
ا إذا اتصلت بآخر الكلمة  نطقَتها كذا. فأمَّ

. ومل الكلمة  لكث ر  وكثرة  ما يلحقونه بالكلمة  من هذا املكان  رة التغيري يف اآلخ 

 .يفعلوا هذا يف أول الكلمة  لقلت ه  

ثم اعلم  أنَّ أحكاَم مهزة الوصل  التي ذكرنا كاَن احلقَّ أن تكوَن من   -

مباحث علم الترصيف  ألنَّ اإلمالَء يتعلَّق برسم  الكلمة  وهل هو مواف ق  للنطق  

ها نطَقها، فهي إذن أم  ق رسم 
. ومجيع  أحكام  مهزة  الوصل  إنام يواف  غري  موافقن

، فل َم إذن ذكرنا أحكاَمها هنا؟  جارية  عىل األصل 

ها، فال يدروَن مثاًل  إنام فعلنا ذلَك لب عد  الناس  اليوَم عن معرفة  كيفية  ن طق 

د  كيف ينطقوَن كلمة )االستامع( أهكذا أم )اإلستامع(؟ إال بقيًَّة قليلًة مل تفس 

ل األمر   سليقت ها يف هذا األمر. ولو عرَف الناس  كيَف ينطقوهَنا وأمثاهَلا لسه 
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َف أتكتب  اهلمزة بالقطع أم بالوصل فضع   ا ولقلنا هلم: )إذا أردتَّ أن تعر  جدًّ

(، ولكنَّ  قبَلها حرَف الواو مثاًل، فإن نطقَتها فضع  هلا مهزًة وإن ال فال تضع 

.لذين تسع فهم سالئ قهم هبذا قليا  ل 

│ 
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 (1)رسم )أءوّل( إذا اتصلت بها همزة الاستفهام
 

هنَّ مخسة    أشَهر 
ة  وجوهن ل( إذا اتصلت هبا مهزة  االستفهام  عدَّ يف رسم  )أ َءوِّ

:  بالرتكيب 

واب. وذلك أّن أصلها  -1  وأحظاها بالصَّ
دل  الوجوه  ل(. وهو أع  )َأأ َءوِّ

ل(، ، فال أَثر حلركت ها  )أ َؤوِّ ت بت اهلمزة  األوىل عىل ألفن ألهّنا يف أّول الكلمة  ك 

طة وقد  ا متوسِّ  ألهنَّ
تبت اهلمزة الثانية عىل واون قًة. وك  فيها ألهنا ال تكون  إال حمقَّ

ها الواو. ثمَّ التَقى  انفتحت وانضمَّ ما قبلها، وأقوى احلركتي الضّمة، وجمانس 

فت  حرفا مُد متامثالن، ذ  فت كام ح 
ذ   فح 
ومها الواوان وأحدمها صورة  للهمزة 

يف )مآب( وأصلها )مأاب( و)ساَءل( وأصلها )ساأل( و)آمن( وأصلها )أامن( 

ل(. وهو مذهب من يكتب )شئون( و)رء وف( هكذا  وغريها فصارت )أ َءوِّ

باحلذف كراهية اجتامع األمثال. وليس من رشط ه أن يكون أحدمها حرف مُد 

ًرا بي أن يكون حرَف  ألن ّلة احلذف اجتامع املثلي يف الّصورة، وال فرَق مؤثِّ ع 

ليَّت ها إىل  مُد أو حرًفا مشّدًدا. فلاّم اتَّصلت هبا مَهزة  االستفهام  مل خترجها عن أوَّ

ط. وهذا ما انتَهى إليه الرسم  واختاَره ابن قتيبة وابن الرّساج والنّحاس  التوسُّ

ل(.وغريهم، فتكتب    ها )َأأ َءوِّ

                                                           

 ( يف اهلمزة يف أول الكلمة.1)

 هـ.1251/ 4/ 42 تويرت يف ن رش يف
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ل(. وتأويل ه تأويل  املذهب األّول إال أنَّه مّلا اجتمع مثالن  مل  -4 )َأأ َؤوِّ

. وهو  وف( باإلمتام  مها. وهو مذهب من يكتب )شؤون( و)رؤ  ذف أحد  ُي 

مذهب مشهور  إال أنَّ فيه تناقًضا ألّنه يلَزم أصحاَب هذا املذهب أن يكتبوا 

. )مأاب( و)ساَأَل( و)أامَن(  فيهنَّ
 بإثبات األلفات 

َؤّول(. وذلك عىل مذهب  مـن يعتـدُّ بـدخول  مهـزة  - 2، 5 ل(، )َأء  َءوِّ )َأؤ 

ـط.  كم األوليَّـة إىل حكـم  التوسُّ االستفهام عىل مهزة القطع  يف إخراجها عن ح 

ل( باحلـذف  ل( ثـّم )أ َءوِّ ل هذين الـوجهي عـىل هـذا املـذهب )أ َؤوِّ وأصل  أوَّ

ـطة  كراهية اجتامع قت هبا مهزة االستفهام  نقلت ها إىل حكـم املتوسِّ
مثلي، فلاّم حل 

ل( ألن اهلمزة الثانية مضمومة وما قبَلهـا مفتـوح والضـّم أقـوى  َءوِّ تبت )َأؤ  فك 

تبت عىل جمانسه، وهو الواو. ولك أن ال حتذف أحد املثلي إال بعـد دخـول  فك 

ل(. وليس لَك مهزة االستفهام وختتار حذف صورة اهلمزة الثاني َؤوِّ ة فتكتبها )َأء 

. وجيـوز  َءّول( ألن هـذا إجحـاف  أن حتذف صورة اهلمزة الثالثـة فتجعَلهـا )َأء 

ـم يـرون   وثعلبن ألهنَّ
 
أيًضا محل  هذا الوجه الرابع عىل مذهب  الكسائيِّ والفّراء

ىئ   ﴿حذف إحدى الصورتي يف مثل  ذلك. وعليـه ورَد يف رسـم املصـحف 

 وغريمها. [7]ص: ﴾  ڱڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ﴿و [41]القمر:  ﴾ی   ی   ی   ی

واالعتداد  بدخول  مهزة االستفهام عـىل مهـزة القطـع يف نقل هـا إىل حكـم 

هم. وهـو  ط مذهب  قديم  حكاه ابن قتيبة وابن كيسـان والنحـاس وغـري  التوسُّ

ــام يف  ــم املصــحف ك ــران:  ﴾ۉٴۇۋۋۅۅ﴿رس ــو [11]آل عم . وه
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. وم مك( مذهب  ضعيف  مهجور  ه كتابة  )ب إ مام( هكذا )بـئ امم( و)َسـأ كر  ن الزم 

ا تئـول  مجيًعـا عنـد إرادة  التخفيـف إىل  مك( إذ  ال فرَق بينها ألهنَّ كر  هكذا )َسؤ 

 ،  احلديث 
 
ذلك. عىَل أنَّه ال تزال  بعض  الكلم  جاريًة عىل هذا املذهب  يف اإلمالء

َئاّل(.  ن( وذلك ككتابتهم )َلئ ن( و)هؤالء( و)لـ  واألحسـن عنـدي كتابتهـا )إَل 

يلها   ال ُي 
( طرًدا للباب  ألّن ما اتَّصل باهلمزة  يف أول الكلمة  ن الَّ ( و)أل 

 
و)هأالء

 عن أّولّيتها.

ل(. وهو كالوجهي السابقي يف االعتداد هبمزة االستفهام إال  -1 َؤوِّ )َأؤ 

.أنَّه جارن عىل مذهب  من ال يرى التخلُّص من اجتامع األمثا  ل 

ل  َثمّ هذه أشهر  املذاهب  يف كتابة هذه الكل مة. و عوَّ ها ال ي  مذاهب  غري 

 عليها.

│ 
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 (1)رأي في الفاصلة المنقوطة
 

رسالة يف مسألة كل »عامل الفاصلة املنقوطة يف كتابك س: ملَ تركَت است

 ونّبهَت عىل ذلك يف املقّدمة؟ «بخري عام وأنتم

 ينَـهدعـا والرمـل  بينـي وب (خليل  )ج: 

 

 فأســـمَعني، َســـقًيا لـــذلَك داعيـــا 

 

 

 

 

 

 

 ]الفرزدق[ 

ـــه(  ولكـــن  َعـــداين أن أكـــوَن )أجبت 

 

ــل    ــبَّهَن باخلَب  ش ــل  أوصــابن ي   عقابي

 

 

 

 

 

 

ة[   ]ذو الرمَّ

ام  ما يشء  أثقَل عيلَّ فيها من أن أخطَّ حرًفا. ولقد سألني  إّنه لتمرُّ يب أيَّ

ؤاَل وأرسَل إيلَّ يذم   ج  من نفيس هذه أخي هذا السُّ
رين إىل اجلواب  عىل حي  أعال 

عني حتى  ى مل ينز  ي طائف  من احلمَّ
، ثمَّ مل أكد حتَّى ترسبلن  احلاَل التي وصفت 

.  أبالين. وبَي هذا وذاَك كاَن اجلواب 

د  هلا. وكاَن من  د  لعالمات  الرتقيم  شديَد التفقُّ كنت  ومل أزل طويَل التعهُّ

َرها  عن قواعد  النَّحو  وأن أ ق يَمها عىل حُد من االطِّراد  ال يتخلَّف  شأين أن أ صد 

ها من  ل ه يف غري  . وكنت  أحاول  يف )الفاصلة املنقوطة( ما أحاو  وال يتناقض 

قَحمة  يف  ا م   أهنَّ
بة  وكثرة  املامرسة  ، غرَي أنَّه استباَن يل بطول  التجر  العالمات 

                                                           

 ( يف عالمات الرتقيم.1)

 هـ.1251/ 7/ 13ن رش يف ملتقى أهل احلديث إجابًة عن سؤال )خليل الفائدة( يف 
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 ري  االستغناَء عنها. وأنا أرشح  كيَف ذلَك.العالمات  إقحاًما وأنَّ من اخل

 مراجعة الغرض األول:

لنمض  إىل الغرض  األول الذي احتيج من أجله إىل هذه العالمات  فننظر 

 أيقتِض هذه الفاصلَة املنقوطَة أم ال.

إنَّ الغرض من هذه العالمات  هو بيان  األوارص  بَي اجلمل  وَعالقة  

. وذلَك لين ها ببعضن  تفَي اللبس  عىل القارئ.بعض 

ًقا ببعضن يف املعنَى وإما أن ال يكون. ها متعلِّ  واجل َمل  إما أن يكون بعض 

ًقا فإنه يأيت عىل رضبي:  فإن كاَن متعلِّ

ًقا بام قبَلـه يف اإلعـراب. وذلـك نحـو قولـه تعـاىل:  األول: أن يكوَن متعلِّ

. [50]يوســـــف:  ﴾ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ﴿

 إذ ترك العالمة له عالمة عىل اتصاله.فهذا ال ُيتاج إىل عالمة 

الثاين: أن ال يتعلَّق يف اإلعراب، ولكن يكون  كالتَّامم  ملعنَى ما قبَله. وذلك 

، نحـو 
 
 [45]يوسـف:  ﴾ۇئەئەئوئوئ﴿كاجلملة  التي تكون  جواًبا للنـداء

أو اجلملة  التـي تكـون  [13]األنبياء:  ﴾ىئىئىئ﴿أوللقسم  نحو 

﴾ ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ﴿اهلل، فإنـه يـراك( وتعلياًل ملا قبلهـا نحـو )اتـق  
 .[20]التوبة: 

ها  وإن مل تكن متّممة ملعنى ما قبلها وليست متعلقة به يف اإلعراب فحقُّ

يانة(.  النقطة ).(. وذلك نحو )الصدق أمانة. والكذب خ 
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ام  وهذا الذي ذكرت ه هو أهمُّ مواضع  وقوع هاتي العالمتي. وقد وجدُتَّ

. وتسقط  بينَهام الفاصلة املنقوطة لغًوا مغنيتي  يف الدال لة عىل هذا الغرض 

 النتفاء احلاجة  إليها بمراجعة  الغرض األول من الوضع.

 فحص القواعد املوضوعة للفاصلة املنقوطة:

زعموا أنه يؤَتى بالفاصلة املنقوطة بي اجلمل الطويلة وقبل اجلملة التي 

.تكون سبًبا ملا قبَلها أو مسبَّبًة عنه  . وهذا باطل 

ا اجلَمل الطويلة  فليس هلا حدٌّ ينتَهى إليه أوالً ثمَّ ال علَة هلا معقودًة  أمَّ

عتدُّ به يف بيان   ا ي  رَص من مَّ
بالغرض  الرئيس  ثانًيا إذ  كيَف كان الطُّول والق 

، فقد تكون  اجلملة  الطويلة  متعلِّقًة بام قبَلها غرَي منفكّ   بَي اجل َمل 
ةن عنه العالئق 

كام تقول: )حممد  يقرأ كل يومن سورة البقرة وآل عمران والنساء واملائدة 

واألنعام ....، ويصوم اليوم األول والثاين والثالث ... من كل شهر(. وقد 

.) ر  جاهل  لة بام قبَلها نحو )زيد  عامل . وَعم   تكون  اجلملة القصرية مقطوعة الصِّ

هم أنه يؤَتى هبا قبل  اجلملة التي تكون سبًبا ملا قبَلها أو وكذلك زعم 

لَّة ال بدَّ أن يكوَن هلا اتِّصال  بالغرض  الرئيس  من وضع   مسبَّبًة عنه، فإنَّ هذه الع 

 . . وال فائدَة من ختصيص هذا األمر بعالمةن ، وهو بيان الَعالئق  العالمات 

 ب يِّ آنًفا.والوجه يف ذلك أن ي سَبق بالفاصلة غري املنقوطة ألنه تعليل  كام 

: اع  اخللل الواقع يف هذا الباب   مج 

لة األوىل كام فعل أمحد زكي حي ردَّها  -1
ردُّ قواعد  الرتقيم إىل غري الع 

رَص أو عدم  ردِّها إىل علةن البتَة كام يفعل  
إىل الوقف أو كردِّها إىل الطُّول  والق 
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هم. والصواب  أن ت ردَّ إىل النَّحو الطِّراد   ه ولكون ه األصَل الذي أكثر  أحكام 

ه.  ينبني عليه كثري  من املسائل  كمعرفة الوقف  وأنواع 

 بناء القواعد عىل أمورن ال حدَّ هلا كالطول والق رَص. -4

لَّة األوىَل كاجتزائهم بالسببية  -5 االجتزاء ببعض  ما ينشقُّ عن الع 

لَّة ن ها.واملسبَّبية وترك هم مواضَع أخَرى توجد فيها الع   فس 

 الرئيسة عن القواعد الفرعيَّة كام فعَل أمحد زكي حيث   -2
خمالفة  القاعدة 

زعَم أن الفاصلة غري املنقوطة تكون بي اجلمل التي يكون بينها ارتباط يف 

املعنى ال يف اإلعراب. ثمَّ ذكَر من مواضعها أن تكون بي اجلمل املعطوف 

؛ ومل يط ل فيمل(. والصواب بعضها عىل بعض نحو )خري الكالم ما قل ود لَّ

أنَّ مجلة )ومل يط ل فيمل( متعلقة بام قبلها يف اإلعراب واملعنَى إذ كانت معطوفة 

 عليها.

ها من التناقضات.  إىل غري 

( نحو قولك: )أتيت إليك؛  ومنها أن بعَضهم يضع  هذه الفاصلة قبَل )ألنَّ

( وما بعدها يف  ألين أحبك(. وهذا خطأ بالنظر إىل ما قعدوا. وذلك أنَّ  )ألنَّ

. وهم إنام َيرون وضع هذه الفاصلة قبَل اجلملة  التي تكون   تأويل مفَردن ال مجلةن

 سبًبا ملا قبَلها، وليس قبَل املفَرد.

دَّ منه  عوًبا وأطول  ذيوالً. وإنام ذكرت  ما ال ب  واحلديث أوسع  من ذلك ش 

ح اجلواب ويستبي الصواب.  ليض 

│ 
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 (1)إملائية الشائعةمن الأخطاء ال

 

)الثِّقات( تكتب بالتاء املفتوحة. وكتابت ها باملربوطة )الّثقاة( خطأ شائع  -

َعلة( كـ)ق ضاة( و)د عاة(.  ألهنا مجع مؤنث سامل وليست مجع تكسري عىل زنة )ف 

)حّي اهلل فالًنا( خطأ إمالئي شائع. والصواب إثبات األلف )حّيا اهلل  -

 فالًنا(.

الناس )عبداهلل( ونحوه هكذا من غري فصل بي الكلمتي كتابة بعض  -

خطأ فاش، إذ حق كل كلمة أن تكتب مفصولة عن األخرى نحو )عبد اهلل(. 

 ويلزمه أن يكتب )شمسالدين( هكذا.

من أخطاء الضبط كتابة حركة عىل احلرف املنصوب املنون وحركةن  -

 ونسبه الداين إىل جهلة الن ّقاط. وتنوين عىل األلف املبَدلة منه بعده نحو )كتاَبًا(.

الصواب يف عالمات الرتقيم أن توصل بالكلمة قبلها دون فراغ نحو  -

)ذهب، ولكنه مل يرجع( وليس )ذهب ، ولكنه مل يرجع( ألهنم إذا كانوا 

يكرهون أن يكتبوا احلرف املفرد منفصاًل فأن يكرهوا أن تكون عالمة الرتقيم 

 منفصلًة َأوىل.

لف اللينة إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ياء، عىل صورة ت رسم األ -

 األلف نحو )استحيا( )يعَيا(. ورسمها بالياء )استحَيى( )يعَيى( خطأ شائع.

                                                           

 ( ن رش معظمها يف تويرت يف أوقات خمتلفة.1)
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)َطيِّئ( هكذا ي كتب اسم القبيلة املعروفة بياء مشّددة مكسورة فهمزة  -

 عىل الياء. ومن اخلطأ الشائع كتابتها هكذا )طيء( هبمزة عىل السطر.

ن أكثر األخطاء اإلمالئية شيوًعا كتابة )شيئ( هكذا. والصواب م -

)يشء( ألن اهلمزة متطرفة وما قبلها، وهو الياء، ساكن، فتكتب مفردة عىل 

 السطر.

من أخطاء اإلمالء الفاشية زيادة حروف املّد يف كتابة األلفاظ  -

ي   ل م( و)َبَكل ر 
 س(.األعجمية، نحو )فيلم( و)بكالوريوس(. والصواب )ف 

من اخلطأ يف اإلمالء تكرار حرف املدِّ لإلشعار بالتوكيد، نحو )مجيييل(  -

 )أرجووووك(. والصواب كتابة ذلك بحرف مُد واحد يف مجيع األحوال.

مع )األخ( عىل )إ خوة( و)أ خوة( بكرس اهلمزة وضّمها، ولكن بعض  - جي 

 .الئيهذا خطأ إمة(. وخوا )إناس ينطقها )إخوة( بالكرس ويكتبهال

│ 
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 (1)مسائل إملائية في الألف اللينة  
 

 س: هل ختتلف كتابة )ُييا( الفعل عن االسم العلم؟ -

ج: القياس كت ب )ُييى( العلم كـ)ُييا( الفعل ألنه وإن كان قد أجري 

رى األسامء العربية فأ ميل يف بعض القراءات فقد وقع قبل آخره ياء فانبغى  جم 

قيا(. وذلك كراهية الجت وار َكت به عىل ألف )ُييا( كام  يكتب )استحيا( و)س 

ياءين إحدامها مستعارة ال أصل، ولكن املعروف يف اإلمالء كتابته )ُييى( 

بالياء. ثم احتّجوا لذلك بعلة الفرق بينه وبي الفعل. وهذه العلة تئول إىل عّلة 

إن اّل كان خشية اللبس ألهنم مل يلتمسوا التفرقة إال بعد خشية اللبس بينهام، و

 جمرد التفرقة بي شيئي خمتلفي لغري لبسن عبًثا حمًضا.

رّد من ثالثة أوجه:  وهذا القول فاسد. وي 

األول: أنه ليس من شأن الرسم الفصل بي املتشاهبات ألن الرسم نائب  

عن اللفظ وصورة له، فام مل يبّينه اللفظ بنفسه فال ينبغي أن يبّينه الرسم. ومها 

 ء واحد كام هو معلوم.يف اللفظ يش

الثاين: أن اللبس إنام يعرض بي املتامثلي اللذين تكثر بينهام اخللطة 

ويستعَمالن يف مواضع متشاهبة. وشتان ما الفعل ُييا والعلم ُييى. وما أظنهام 

يلتبسان قط يف موضعن ألن الفعل ال ي سند إليه وال يقع مواقع األسامء، فإذا 

                                                           

 ن رشت يف تويرت وفسبك وآسك يف أوقات خمتلفة. (1)
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توّهم أحد  أنك تريد الفعل. وإذا قلت )يا ُييا( مل يسبق قلت: )ُييا كريم( مل ي

إىل فهم أحد أنك ناديَت الفعل إذ  كان الفعل ال يناَدى. وق س عىل هذا ما 

 شئَت.

الثالث: أنه لو صّح هذا املزعم وسّلمنا بوقوع اللبس بي العلم املوافق 

النحو بعالمةن  للفظ الفعل والفعل  لكان جيب أن ي فصل بي كل ما كان عىل هذا

. وكذلك يزيد ويشكر وغريها. دثوهنا فيفرقوا بي أمحد العلم وأمحد الفعل   ما ُي 

ثم يلزمهم أن يفرقوا أيًضا بي كل علم وما ن قل منه فيخالفوا بي حممود 

العلم وحممود اسم املفعول، وبي َصخر العلم وصخر اسم  اجلنس. وكذلك 

 ال فرق بي القبيلي  فضل وصالح وحممد وكل علم منقول إذ

ها.  فتبي هبذا سقوط هذه احلجة التي أدَلوا هبا وزيف 

واحلّق أن جميء )ُييى( عىل هذه الصورة منبتًّا عن نظائره ليس إال اّتباًعا 

 لرسم املصحف. ورسم املصحف ليس كله جارًيا عىل القياس.

 وهلذا أرى كتابة )ُييا( العلم هكذا كام ي كتب الفعل.

من وجه لرسم الفعلي )دَعا( و)عَفا( بالياء )دَعى(، )عَفى( س: هل  -

  كام يف بعض املخطوطات؟

. وما كان كذلك فإنه ي رسم باأللف، غري  ج: أما )دَعا( فاملشهور أنه واويٌّ

أن بعض اللغويي حكى أن من العرب من يقول: )دعيت( فيجعل المها ياًءا. 

ها بالياء أيًض   ا )دَعى(.فعىل هذه اللغة جيوز رسم 

وأما )عفا( فواوّي مل يرد فيه غري  ذلك، فال ي رسم إال باأللف بإمجاع 
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اء )ت (، فإن ظاهر قول ه إجازة 541العلامء إال ما كان من أيب الطيب الوشَّ

رسم ما أصل ه الواو  بالياء وإن مل يكن مكسور األول وال مضمومه. وال وجه 

ى( و)مَشى(، فقد أجاز رسمه باأللف لذلك، خالًفا ملا كان أصل ه الياء كـ)بنَ 

)بنَا( و)مَشا( مجاعة من العلامء، واختاره أبو عيل الفارّك ألن فيه رجوًعا إىل 

 األصل.

َوا(؟ -  س: ما الصواب يف رسم مجع )قّوة( أهو )ق َوى( أم )ق 

ّوة( من  ج: مذهب  مجهور  النّحويي والرصفّيي واللُّغوّيي أن تركيب )الق 

. وما كان كذلك فإنه ي رسم  عند البرصيِّي )ق و و(، ف الواو الثانية أصل  ال بَدل 

هّن. فعىل هذا  ال( ونحو  حا( و)الع  با( و)الضُّ دا( و)الرِّ
باأللف مطلًقا كـ)الع 

وا(.  ترسمها )الق 

وى( عىل ثالثة أوجه من التأويل:  وجيوز رسمها بالياء )الق 

ه من أصحاب  وبعض  من قفَّى ع «العي»موافقة صاحب  -1 ىل أثر 

املعاجم من من يرى أن ألفها بدل من الياء، إذ هي عندهم من تركيب )ق و 

 ي( ال من )ق و و(.

. [1]الـنجم:  ﴾ٹٹٹٹ﴿متابعة رسم املصحف لقوله تعاىل:  -4

ـحى(  ـا كـام فعلـوا يف )الضُّ سمت يف املصـحف باليـاء لتشـاكَل جاراُت  وإنام ر 

مها أن ي   مها، وحدُّ حا( )وسجا( ألَن أصـلهام و)سجى( ونحو  كتبا باأللف )الضُّ

 الواو.
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األخذ بقول الكوفيي إذ يرون رسَم كل ما كان عىل )ف َعل( بضّم  -5

 الفاء أو )ف َعل( بكرسها عىل ياء وإن كان أصل ألفه الواو.

وا( باأللف. وهو الوجه الرشيف اجليِّد. وأن  وإذن جيوز أن ترسَمها )الق 

وى( بالي . وقد نّص عىل ذلك ترسمها )الق  اء. وهو صالح  وإن كاَن دون األّول 

هـ( مبيِّنًا الوجَه األخرَي املذكوَر فقال: )فعىل مذهب 530ابن خالويه )ت

وى[ بالياء النضامم أوله. وعىل مذهب البرصيي باأللف  الكوفيي ي كتب ]الق 

وا[ ألن ألَفه مبدلة من واو( ]رشح مقصورة ابن دريد ص  [.171]الق 

حا( باأللف عىل مذهب البرصيي ألن أصلها واو. وت رسم  - ت رسم )الضُّ

حى( عىل مذهب الكوفيي ألهنا مضمومة األول وإن كان أصلها  بالياء )الضُّ

سمت ألًفا  واًوا. وهي يف احلالي ت سمى ألًفا مقصورة. وتسميتها ممدودة إذا ر 

خالويه: )أهل الكوفة )الضحا( خطأ، وإنام املمدودة نحو )الّضحاء(، قال ابن 

حى(  يكتبون ذوات الواو إذا انضم أول االسم أو انكرس بالياء نحو )الضُّ

َض( و)الع دى( بالياء. وأهل البرصة باأللف عىل القياس(. وقال املربد  و)الرِّ

 البرصي: )والضحا يكتب باأللف ال غري(.

فق قلت: بعض من يأخذ بمذهب البرصيي هنا يرسم )الضحا( بالياء فيل

 بي املذهبي 

دا(، وهو الصوت الذي جييبك يف هبو،  - زعم ابن خالويه أن )الصَّ

ه يكتب باأللف ألهنم قالوا: صدا يصدو إذا صاح. ثم قال: وهذا غريب،  ونحو 

 فاعرفه 
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َنى(؟ - نا( أم )د  نيا( أهو )د   س: ما الصحيح يف رسم مجع )د 

 ج: جيوز فيها الوجهان:

نا(. وهو األصح ألن-1  أصلها واو. )د 

َنى(. وهو مذهب الكوفيي، يكتبون كل ما كان مكسور األول أو -4 )د 

بى(. دى( و)الرُّ
 مضمومه عىل صورة الياء وإن كان أصله الواو، نحو )الع 

حَلَى فالن  فالًنا( بمعنى )الَمه( يائي الالم وواوهّيا. والياء : )قوهلم -

 .الواوأجود. وجيوز أن ترسمها أيًضا )حلَا( عىل لغة 

│ 
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ين النصب    (1)الراجح في موضع تنو
 

 س: ما الصحيح يف موضع رسم تنوين النصب؟

 ج: يف موضع رسم تنوين النصب ثالثة مذاهَب:

ه عىل ما قبل األلف نحو )اشرتيت كتاًبا(. وهو مذهب اخلليل  -1 رسم 

 وأصحابه.

ه عىل األلف نحو )اشرتيت كتابًا(. وهو مذهب اليزيدي.  -4 رسم 

ر الداين.ورجّ   حه أبو َعم 

رسم  الفتحة عىل ما قبل األلف والتنوين  عىل األلف نحو )اشرتيت  -5

 كتاَبَا(.

ل.   وأصّحها يف رأيي املذهب األوَّ

ّم من  ه   واالبتداء. وهذا أصل  م 
ه أّن الرسَم موضوع عىل الوقف  وتفسري 

ل عنه كثري من الناس.  أصول  الرسم  يغف 

مة ي  
وقف عليها باأللف املبَدلة من التنوين  وجب أن ومّلا كانت الكل 

، وكذلك سائر  احلركات  ت كَتب وإن كنَت إذا وصلَت صرّيَُتا تنوينًا. والتنوين 

، أال ترى أنك  راَعى فيها حال  الوصل  ال الوقف  خالًفا لألصل  يف الرسم  إّنام ي 

                                                           

 يف الشكل. (1)

 هـ.1251/ 3/ 11ن رش يف آسك يف 
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( سكنَت الداَل، ومع ذلك ت لحقها تنويَن الضّم  إذا وقفت عىل قولك )جاء زيد 

.  اعتباًرا بحال  الوصل 

 ، فإذا تبّي هذا ظهَر أن رسم األلف يف )كتاًبا( إنام هو رعاية حلال الوقف 

، فرجَع  ، واأللف يف الوصل تنوين  ورسم التنوين إنام هو اعتداد بحال الوصل 

أمر  تنوين  النصب إىل تنوين الرفع واجلّر، فكام أنك فيهام تضع التنويَن عىل 

.احل  رف األخري  كذلك تفعل  يف تنوين  النصب 

لت منه، وليست حاالمها  وإذن فال تعّلق لأللف بالتنوين الذي أ بد 

بنى عىل   فيوضَع التنوين عىل األلف كام زعم اليزيديُّ ألن التنوين ي 
بواحدةن

 حال الوصل، واأللَف ت بنى عىل حال الوقف.

، فإّن من العرب من يقف عليه وشبيه  هبذا االسم املنقوص يف الرفع واجلرّ 

بإثبات الياء، فيقول: )جاء قايض(، فإذا وصل أسقَطها. ومن كانت هذه لغَته 

(، وينّون الضاَد أيًضا. أما إثباته الياء  فإنه يكتبها، فيقول مثاًل )جاء قايضن عادل 

َمل ما  . وعىل هذا ُي  فرعاية حلال الوقف. وأما التنوين فرعاية حلال الوصل 

يف )الرسالة( للشافعّي. وال جيوز أن ي ظّن أن لغته إثبات الياء يف الوصل جاء 

 كام وهم بعضهم، إذ ليس هذا من كالم العرب.

│ 
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 (1))القول المحكم في رسم )ضوءُه( و)الهيئة( و)التوءم

 

ه( أم  س: أي الرسمي هو الصحيح )توَءم( أم )توَأم(؟ وكذلك )َضوء 

ه(؟   )َضوؤ 

خمتلفتان، فأما )توءم( فقد وقعت مهزُتا مفتوحًة بعد ج: هاتان مسألتان 

َءة[.  و  واو ساكنة غري  مّدّية ]أي ليست مسبوقة بضمة، خالًفا لنحو: مر 

وحكمها عند املتقّدمي حكم  املسبوق بياء ساكنة غري  مّدّية نحو )هيئة( ]أي 

  ليست مسبوقة بكرسة، خالًفا لنحو: ب ي ئة[. وهلم يف ذلك قوالن:

ة عند املعارصين[ )توَءم(. األو ل: رسمها مفردًة عىل السطر )هيئة( ]بنرب 

وحجتهم يف ذلك مراعاة صورُتا يف مذهب التخفيف إذ ُيذفها أكثر العرب 

  فيقولون: )هَية( و)تَوم(. وهذا القول هو مذهب اجلمهور.

الثاين: رسمها عىل ألف )هيأة( )توأم( إذ كان من العرب من خيّففها 

َأل( إىل )مَرا ة( بإبداهلا  َأة( و)يس  فَّف )مر  ألًفا فيقول: )هَيا ة( و)تَوا م( كام خت 

هـ( جواز هذا القول عن 511و)يَسا ل(. وقد حكى ابن  الرساج )ت

هـ(. 511هـ( والسيوطي )ت554البغداديي. وهو مذهب ابن جني )ت

ئدة وظاهر إطالقهام أنه يشمل عندهم ما ياؤه أصلية كـ)َهيأة( وما ياؤه زا

                                                           

 ( يف اهلمزة املتوسطة.1)

 هـ.1221/ 10/ 15ن رش يف فسبك وتويرت يف 



             
 

103 
 

فَّف هذا  كـ)احل طيأة(، غري أنه ي شكل عىل هذا أن )احل طي ئة( ونحوها ال خت 

  التخفيف، بل ختفيفها )احل طيَّة( فقط.

أما املعارصون فقد اختلفوا عىل هذين القولي أيًضا، فرّجَح جممع اللغة 

م القول األول 4002عام  «قواعد اإلمالء»لعربية بدمشق يف نرشته األوىل لـا

َح جممع اللغة العربية بالقاهرة يف قراره األول عام مطلَ  م القوَل 1510ًقا، ورجَّ

ق جممع القاهرة يف قراره الثاين األخري  عام  م بي 1570الثاين مطلًقا، ثم فرَّ

النوعي فاختار يف املسبوق بياء القوَل الثايَن )هيأة( ويف املسبوق بواو القوَل 

ءم(. وفّرَق جممع دم م بي النوعي 4010شق يف نرشته الثانية عام األوَل )تو 

أيًضا، ولكنه أخذ بعكس قول جممع القاهرة، فاختار يف املسبوق بياء القوَل 

  األول )هيئة( ويف املسبوق  بواو القول الثاين )توأم(. وال وجه هلذا التفريق.

وأما ما عليه عمل  الناس اليوم فإن معظمهم عىل التفريق الذي هو رأي 

دمشق الثاين، وذلك أهنم يرسمون اهلمزة يف نحو )هيئة( مفردة عىل  جممع

  السطر، ويف نحو )توأم( عىل ألف.

ومنهم من ال يفّرق بينهام فريسمهام مجيًعا عىل السطر )هيئة( و)توَءم(. وله 

شيوع يف سورية. ومنهم من يرسمهام مجيًعا عىل األلف )هيأة( و)توأم(. وهو 

 الشائع يف العراق.

 القولي سائغ، ولكّن التفريق بي النوعي لغري عّلة صحيحة ليس وكال

  بمريّض. وأنا أستحّب رسمهام مجيًعا عىل السطر )هيئة( و)توَءم(.

ها(  ء  ه( و)َنو  ء  و  ه( ونظائرها كـ)وض  ء  ها أن تكون اهلمزة  -وأما )َضو  وحدُّ
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حد من فإهنا ت رسم مفردة عىل السطر. وليس أ -مضمومة بعد واو ساكنة 

ّذ عن هذا يف ما أعلم إال  املتقّدمي واملعارصين يرسمها عىل واو. ومل يش 

هـ(. وتب عه جممع اللغة العربية بدمشق، فإهنم يرسموهنا 1512الغالييني )ت

ها(. وال وجه لذلك، ألن رسم اهلمزة  ؤ  ه( و)َنو  ؤ  و  ه( و)وض  ؤ  عىل واو )َضو 

ألة باإلبدال واإلدغام أو احلذف، مبنّي عىل مذهب التخفيف، وختفيف هذه املس

ها(، فال وجه لزيادة واو ثانية يف الرسم. ه( و)َنو  ه( و)وضوُّ  فيقال: )َضو 

│ 
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 (1)(وجه قطع همزة )البتة

 

 س: ما وجه قطع مهزة )البتة(؟

ج: لّج املتأخرون يف قطع مهزة )البتة( وشغبوا بذلك من غري سامع 

رد املستمّر وصل نظائر هذه الكلمة صحيح وال قياس قائم، بل القياس املطّ 

مجيع ها. والنظر الصحيح يدفع ذلك أيًضا ألن أقدم من رأيناه اّدعى فيها القطع 

، ومجيع من قال بذلك «470اللباب ص»( يف 172تاج الدين اإلسفراييني )ت

بعده فمنه أخذوا وعليه عّولوا. واإلسفراييني متأخر. ومل نَر أحًدا من علامء 

يي وال الكوفيي ذكر هذا خالل مخسة قرون وال رأينا أحًدا من النحو البرص

مم ترشئب عادة إىل تقييد مثله  هم أثبته مع أن اهل  أصحاب املعاجم وغري 

وحكايت ه ملا فيه من الغرابة واخلروج عن القياس. وهم ُيكون أقّل من هذا 

وأخفى. هذا مع أهنم تعرضوا للكالم عىل مواضع قطع اهلمزة ووصلها 

فذكروا أن أل التعريف ال تقطع إال يف لفظ اجلاللة يف بعض أحواله ومل يذكروا 

)البتة(، عىل أهنم لو كانوا يعرفون فيه القطع الحتّجوا به ملذهب اخلليل وابن 

كيسان وغريمها من من يرى أن مهزة أل التعريف مهزة قطع. وقد احتج ابن 

لصحة  «رشح التسهيل»سنة( يف مالك )وقد تويف قبل اإلسفراييني باثنتي عرشة 

                                                           

/ 40هـ . وأصل الرأي منشور يف ملتقى أهـل احلـديث يف 1251/ 11/ 11( ن رش يف آسك يف 1)

 .هـ1245/ 11/ 4هـ وملتقى أهل اللغة يف 1247/ 5
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هذا املذهب بقطع مهزة لفظ اجلاللة مع أهنا ال تقطع إال يف بعض أحواهلا، فلو 

 .كان بلَغه ثبوت قطع )البتة( لكان له فيه حجة أقوى من ذلك

واإلسفراييني وإن سلمنا أنه ثقة فال يقبل تفّرده هبذه املسألة املهّمة التي 

ن ّمن سبَقه من األيمة الثقات األثبات. هذا مع  تتوفر الدواعي إىل ذكرها م 

تأخره ومع إرساله هذه الدعوى من غري أن ي سندها إىل راوية أو ينقلها عن 

عامل متقدم أو يورد هلا شاهًدا من كالم العرب ومع وجود شبهة الوهم أيًضا. 

ها وذلك أنه يف ما يظهر وجد قوهلم: )البتة القطع(. وهذا معناها يف اللغة، فقرأ

 .الستعجال منه )البتة بالقطع( فأومهه هذا أن مهزُتا مهزة قطع

ح يف )البتة( إال الوصل. ومن قطعها فهو خمطئ سبيل  وإذن فال يص 

 .السامع والقياس

│ 
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 (1)مسائل بلاغية متفرقة 

 

س: هل يصح قول بعضهم ملن يريدون ذّمه: )فالن ليس رجاًل( مع أنه  -

 قة األمر؟رجل يف حقي

ج: نعم، صحيح ألنَّ الناَس إنَّام ينفوَن عنه  معايَن الرجولة  وكامهَلا ال 

: )ومثل  ذلَك:  ، قاَل سيبويه  حقيقَتها. وهذا مذهب  معروف  يف كالم  العرب 

( ]الكتاب  تح  45/  4مررت  برجلن رجلن أبوه، إذا أردتَّ معنَى أنه كامل 

 هارون[.

عن طائفةن من الناس  اإليامَن وأراَد  -ه السالم علي -ولذلَك نفى النبيُّ 

 خفيُّ املأخذ  له شواهد 
. وهذا باب  من البالغة  لطيف  دقيق  املسَلك 

انتفاَء كامل ه 

( مَع أنَّه  كثرية، منها قول ك إذا صادفَت شعًرا ضعيًفا ساق ًطا: )هذا ليَس بشعرن

. ومنه أيًضا قول ك للكالم  مستوفن رشوَط الشعر  الواجبَة من الوزن  والقافية  

 ، لة  الكالم  د إخراَجه من مج  : )هذا ليَس كالًما( مَع أّنك مل تر 
ه وتستجفيه  ر 

ت نك 

. ومنه قول  شوقي:  وإنَّام أردتَّ التهويَن منه واحلطَّ من شأن ه 

ــن ــواه  م  ــى أب ــن انته ــيم  م ــيَس اليت  ل

 

ــــيال  ــــاه ذل ــــاة  وخّلف ــــّم احلي  ه

 

 

 

 

 

 

: وقبَله قول  عديِّ   الغساينِّ
 
 بن  الرعالء

                                                           

 . ( ن رش مفّرًقا يف ملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة1)
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ــتن  ــرتاَح بمي ــاَت فاس ــن م ــيَس م  ل

 

  
 
ــــاء ــــت  األحي ــــت  ميِّ ــــام املي   إنَّ

 

 

 

 

 

 

.  وقد جيوز  أن يكوَن هذا من َقبيل  حذف  الصفة 

س: ما الفائدة البالغية من وصف اهلل تعاىل الناَر بأهنا ذات هلب يف  -

 ار ال تكون إال كذلك؟مع أن الن [5]املسد:  ﴾   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ﴿قوله: 

طاب  ومراعاة حال  ج : ملا كانت البالغة  قائمة عىل مراعاة  حال  اخل 

، وكاَن املخاَطب  
طاَب ُتديدن ووعيدن طاب  يف ما ها هنا خ 

املخاَطب  وكاَن اخل 

ذَكر الالزم  وإن  ه ناسَب أن ي 
ه مقياًم عىل حماّدت ه هلل تعاىَل ورسول  ا عىل كفر  ًّ

م رص 

ر الّشء كاَن مل  عن تصوُّ
ا يقع  للمخاَطب أحياًنا من الغفلة 

ه مغنًيا عنه مل  زوم 

ك رت كانت  ، فإذا ذ  ل  ل  معناه حقَّ التعقُّ بجميع  لوازمه  والذهاب  عن تعقُّ

 كالتنبيه له وكاَنت أبعَد أثًرا يف نفسه.

ـه تعـاىَل:  ، منها قول   نظائر 
، [1]اهل مـزة:   ﴾چچڇڇ﴿وهلذه اآلية 

، والغربيب  [43]فاطر:  ﴾ڭڭڭ﴿تكون  إال موَقدًة ، وقوله:  والنار ال

واد ، ثم قول  األعَشى:  هو األسود  الشديد  السَّ

ـبة   ن  معش   ما روضة  مـن ريـاض  احلَـز 

 

 راء  جـاَد عليهـا مسـب ل  هط ـل  ـخض 

 

 

 

 

 

 

 فوصَف الروضة باخلرضة  مَع أنَّ الروضَة ال تكوَن إال كذلَك.

طاب  وهذا رضب  من اإلطن  التصوير  يدور  مَع حال  اخل 
اب  من طريق 

َف ما فيه من  وه. وإذا أردتَّ أن تعر  ف  البالغيِّي ذكر  . وال أعر  واملخاَطب 

البالغة فاحذف اللوازَم من الشواهد  السابقة  ثم اذكرها ووازن بَي أثر  احلالي  
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 فاعلم  
ها فضَل فائدةن ك، فإذا أحسسَت أنَّ يف ذكر  أّن ذلك هو الداعية يف نفس 

 إىل ذكرها يف الكالم.

 أبلغ )سأعود بعد قليل( أم )سأعود بعد حي(؟ س: أيٌّ  -

د  فيها. ( فالزمن  حمدَّ  ج: أما )سأعود بعد قليلن

د فيها.  وأما )سأعود بعد حي( فالزمن غري حمدَّ

راد هبا غرض  من   التي ال ي 
دة  فاألوىل ت ستعَمل يف مقامات اإلخبار املجرَّ

األغراض املعروفة كالتهويل والتهديد ونحوها ألنه مل جير  فيها خروج  عن 

. لت فإنام تدّل عىل القليل  فحسب 
. وهي إذا استعم   األصل 

فَة منها. وهلا استعامالن:  وأما الثانية فإنَّك حذفَت الصِّ

. وذلَك يف ما ال تعرف  مقدار الزمن فيه. ومنه  األول: استعامل حقيقيٌّ

 الطيِّب:قول أيب 

ـــر بعـــد حـــي ـــإن اجلـــرَح ينف   ف

 

ــــاد    ــــىل فس ــــاء ع ــــان البن  إذا ك

 

 

 

 

 

 

ـفَة وأنـت تعرف هـا طلًبـا  الثاين: استعامل بالغـّي. وذلـَك إذا حـذفَت الصِّ

. ولـذلك  لإلهبام  ملا له من عَمل يف جعل  الذهن  يذهب  يف استنباطه كلَّ مذهبن

ه يف السياقات القائمة عىل  الرتقُّب  أو التي تدعو إليه كسياق كان صاحلًا استعامل 

 .[77]ص:  ﴾ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ﴿التهديد. ومنه قوله تعاىل: 

وسياق  التشويق كقولك للرجل  يطلب خرًبا: )سأخربك به بعد حي( 

َقه.  تريد أن تشوِّ
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فة يف هذه السياقات  خللت من حسن البالغة ولعادت  ولو ذكرَت الصِّ

وَح فيه.  كالًما ال ر 

، فقد ظه َر إذن أن فرَق ما بي اجلملتي أن األوىل خمصوصة  بالقليل 

ا  راد هبا الكثري. وهي أيًضا يف أكثر أحواهل  راد هبا القليل وقد ي  والثانية قد ي 

.  ت ستعمل ألغراضن بالغّيةن

 واهلل أعلم  بمراده .

 س: ما األجود يف قولك: -

ـــا ـــى طرًب ـــاَن امل ن ـــزُّ ريَّ ـــاَم أهت  أي

 

ــزّ   ــالعود هيت ــ ك ــانه ن اـيف أغص  رض 

 

 

 

 

 

 

ًبا(؟  أن ت ضبط الراء بالفتح )طَرًبا( أم بالكرس )طر 

ز  ر العج 
ج: أختار وجه الكرس من أجل طلب مناسبت ها للكلمة التي يف آخ 

ا تستح  ـَ)نض   ، والشعراء  من مَّ بُّ ذلَك. وقد ذكر ابن  جني را( إذ  هي مكسورة 

ه عىل ديوان أيب «1/  4الفرس  »يف  الطيِّب أنَّ من ما استدلَّ به عىل  رشح 

ة فكره أنه سأله يوًما عن قوله: ة صنعته ودقَّ  حصافة لفظ أيب الطيِّب وصحَّ

ًحا من الب كـى  األجفان  قر 
 وقد عادت 

 

ــقائق    ــدود الش ــاًرا يف اخل ــاَد هب  وع

 

 

 

 

 

 

ن  مجع قرحةن؟  فقال ابن جنِّي: أقرَحى ممال  أم قرًحا منوَّ

. ثم قال: أال ترى أنَّ بعَده:فقال أبو الطيب:  ن   قرًحا منوَّ

  وعاَد هباًرا يف اخلدود الشقائق  

، فكذلك )قرًحا( مجع  يقول كام أنَّ )هباًرا( مجع  )هبارة(، وإنام بينهام اهلاء 
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، يوفِّق بذلك بي أجزاء الكالم.  )قرحة(، وإنام بينهام اهلاء 

: )وقد يرتك البن  مكِّ  «470تثقيف اللِّسان »وقرأت  أيًضا يف  ّ يلِّ
ّي الصق 

ئ عليه من  ر  األحسن ملا هو أحسن منه كام قال عبد  املحسن الصوريُّ حَي ق 

ه:  شعر 

وا  إن الركـــَب قـــد حـــار 
ـــا حـــار   ي

 

ــــار    ــــن  الن َ
ــــس  مل   فاذهــــب  حتسَّ

 

 

 

 

 

 

( عىل لغة من  قال: إين ألعلم  أن كرَس الراء أحسن  ]يريد  كرَس راء )حار 

عري إال باختياري، فإين ال أختار  يف هذا املوضع  ينتظ ر[، ولكن ال
قرأ عيلَّ ش   ي 

.
 
( بضمِّ الراء  إال )يا حار 

 وإنام اختاَر عبد  املحسن  ذلك ليجان س أول  القسيم  آخَره(.

 ﴾ٿٺٿٿ﴿الذي يظهر يل يف بالغة )مثل( يف قولـه تعـاىل:  -
ال يفعل هـذا( ففـي  هو أنك إذا قلَت للرجل  يعمل اخلطأ: )مثلك [11]الشورى: 

ذلك تعليل للحكم وتبيان لوجه املنع وتعليق له بصفاته ال بذاتـه. ولـو قلـَت: 

)أنت ال تفعل هذا( لظنَّ أن امتناع ذلك بالنظر إىل ذاته. وليس يف هذا كام ترى 

ة عىل املخاطب وال إقناع له. وربَّام ظنَّه حتيًُّزا وحتكاًم. ومثل هذا قول جرير  حجَّ

 دَق:هيجو الفرز

ـــز ـــد العزي ـــن عب ـــرُّ اب ـــاك األغ  نف

 

ــــن املســــجد    نَفــــى م   ومثلــــك ي 

 

 

 

 

 

 

. ا أن ينَفى من املسجد  فاتك كان حقًّ  يريد أن َمن اجتمع فيه مثل ص 

 وهذا أبلغ  من التجريد  من وجوه:
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األول: ما فيه من إجياز  الق رَص حيث حكمَت عىل املثيل بداللة اللفظ 

نه بالكناية ألنه إذا ثبت احلكم  للّشء ثبت أيًضا وحكمت عىل املراد اإلخبار  ع

ملثيله. فلهذا كان معنَى قول جرير: )ومثلك ينفى ...( هو )هذا اجلنس حّقه أن 

 ينفى...(.

 إذ تكون  بيَّنت أنَّ احلكَم 
الثاين: تعليل احلكم وظهوره بمظهر اإلنصاف 

 حّق لكّل َمن اجتمعت فيه هذه الصفات.

ه املخاَطب من غري الثالث: ما فيه من ا لكناية التي تثب ت احلكم ثم يفهم 

ترصيحن به، أال ترى أن قولك: )مثلك ال يفعل هذا( أدعى للَقبول وألطف  

ه من  موقًعا يف النفس من قولك: )ال ينبغي لك أن تفعل هذا(،وذلك خللوِّ

 الترصيح.

م أن املثلية تقتِض  فرعية وليس منها املبالغة التي ذكرها بعضهم ألنه فه 

ثل(  املحكوم عليه به. وليس األمر كذلك، فاملثلية تقتِض التساوي ألن معنى )م 

هو )مماثل(، و)املامثلة( عىل بنية )املفاعلة( التي يكون الفاعل واملفعول فيها 

سواًءا يف الفاعلية واملفعولية كـ)املضاربة( ونحوها. أما الذي يقتِض الفرعية 

 )هذا يشبه هذا(.فهو التشبيه، وذلك إذا قلَت: 

كان  [11]الشورى:  ﴾ٿٺٿٿ﴿فإذا أجرينا هذا عىل قوله تعاىل: 

ه،  د بالكامل والبقاء ال يمكن أن يكون مثَله يشء  من خلق  املعنى أن اخلالَق املتفرِّ

كأنه قال: )كلُّ َمن كان خالًقا امتنع أن يكون له مثيل. واهلل هو اخلـالق وحـَده، 
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ولو قال: )ليس مثَله يشء( مل ينبِّه عىل العلة التـي  فال يمكن أن يكون له مثيل(.

 . ًدا عن الدليل بعيـًدا عـن اإلقنـاع  استحقَّ هبا امتناع املثلية وصار نفًيا حمًضا جمرَّ

: يقـل ومل  [13]النحـل:  ﴾ٹٿٿٿٹٹ﴿وهذا كقوله يف سورة النحـل: 

 وذلك ،مسلك بألطف ترى كام العلة عىل فنبَّه ،(األخرى معبوداتكم كمثل آهلل)

طاب   وهذا مكيَّة، السورة هذه أن
ار حاَل  يوافق أن أدنى اخل   اقـرتن ملا قريش كفَّ

 .املنطقيَّة احلجة من به

 فإن قلَت: أليس مقتَض هذا إثبات املثيل هلل؟

ها. ، والكناية ال جي ب ثبوت ملزوم   قلت: كال، فهذه كناية 

تم، ولكنهم يس س: - تعملوهنا يف يف كالم العرب ألفاظ ظاهرها الشَّ

ب واالستحسان، وذلك كقوهلم: )قاتله اهلل( و)ال أبا له( و)ويل  ض التعجُّ معر 

ّل عىل هذا املعنى وتوضع يف هذا املوضع؟ وما  أّمه(. فكيف جاز أن تد 

 تفسريها؟

الذي يظهر يل أنه ملا كانت شّدة استحسان الّشء قد تتناهى إىل أن ج: 

ن حتى تكاد تويف ب ه ملا ينوبه تنال من املستحس  به وتغمَّ ه عىل العَطب وحتى تكر 

ّب ملحبوبه أو لّشء  من التحرّي يف أمر هذا املستحَسن، وذلك كام يقول املح 

بَتني(، فلاّم كان كذلك أنزلوه منزلة العدوِّ ملا يصيبهم من  ي عجبه: )قتلَتني وعذَّ

ب به والعَجب منه فدعوا عليه بام يدعون به عىل العدو.  ج  وهذا أذى الع 

سن اإلبانة وبراعة الداللة عىل املعنَى الكامن يف نفوسهم.  إرساف  منهم يف ح 



             
 

115 
 

 وهو من باب االستعارة املكنّية.

│ 
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لمَ عُّرفت )السفينة( في سورة ال كهف ونُكّر )الغلام( 
ية(؟  (1)و)القر

 

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿تعاىل:  قال

َف  ،[31 الكهف:]  ﴾ەئ  (.السفينة) فعرَّ

 ڦ ڦ ڤ ڤ﴿، وقاَل: [32 الكهف:] ﴾جت يب ىب مب خب﴿وقاَل: 

َر )الغالم( و)القرية(.[33 الكهف:] ﴾ڦ  ، فنكَّ

؟ م هلا ذكر  ف )السفينة( ومل يتقدَّ ؟ وكيف عرَّ
َق بي هذه الثالثة   فكيف فرَّ

ل  بعلم  ينبغي أن نعلَم أول  أنَّ التعريَف والتنكرَي مبحث  نحويٌّ متص 

 بَي هاتي احلقيقتي  دوراًنا ربَّام أشكَل الفصل  فيه املعاين من ق َبل دوران  الكلم
ة 

 ، طاب  ودقائق  األحوال  عىل املتكلِّم غري  البصري  بمواقع  الكالم ووجوه  اخل 

: رن ج   ينبيك هبذا قول  امرئ القيس بن ح 

ســُح إذا مــا الســابحات عــىل الــوَنى  م 

 

ـــل    ـــد املركَّ ـــار بالَكدي ـــرن الغب  أث

 

 

 

 

 

 

باًرا(.فقد روى مجه واة )الغبار(، وروى األصمعيُّ )غ   ور الرُّ

ه:  وقول 

ــــه ب  كــــأنَّ ن عاَج
ــــا رس   فعــــنَّ لن

 

ل     مــــذيَّ
ن
ــــالء  عــــذارى دوار يف م 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 هـ.1250/ 1/ 1قى أهل اللغة يف ن رش يف ملت (1)
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.)
 
(، وروى األصمعيُّ )املالء

ن
 فقد روى مجهور الرواة )مالء

، فمنهم من  اد القصائد  قَّ وال شكَّ أيًضا أنك ترى مقداَر االختالف  بَي ن 

. ومنهم يدَّ  : هو للتعظيم  ، ومنهم من يقول  ا للتحقري  عي أن التنكري يف موضعن مَّ

بدوَن لك عن معيارن  هم ي  من يقول: هو ال يفيد  هذا وال ذاك. ثم ال جتد 

 منصوبن تستطيع  أن حتتكم إليه وتقف عنده.

َدى إليها   التي ال هي 
من أجل ذلك كاَن معرفة  الفصل  فيه من آيات  البالغة 

َق اإلصابة  وأويَت من الذوق  إال َدها ط ر   َمن راَض نفَسه بمحاسن  الكالم  وعوَّ

. سِّ ما يقوم يف نفسه مقام األصول  املوضوعة  والقواعد  املستحَدثة 
 ول طف  احل 

ت إىل  وسأذكر  إن شاء اهلل حقيقَة هذا الباب  وأبيِّ عالقَته بالبالغة  ثم ألتف 

مي.اآلية الكريمة فبيتي امرئ   القيس املتقدِّ

، وذلك أنَّ األلفاَظ املوضوعَة لتكـوَن دالئـَل  م هو التَّنكري 
األصل  يف الَكل 

لًة لكلِّ فردن من أفراد  اجلنس  ما توفَّرت فيه   عت لتكوَن شام  ض   إنام و 
 
عىل األشياء

مـا  حقائق  معيَّنة  ال تقوم  ماهيَّت ه إال هبا، فإذا قلَت: )كتاب( دخـَل يف هـذا كـلُّ 

 عىل نحون معلومن ومل يستبن فرد  منها عن فردن، فاحتاجـت 
كاَن مؤتل ًفا من أوراقن

العرب  إىل الفصل  بينها ومتييز بعضها من بعضن فلجأت إىل طرائَق خمتل فةن كلُّهـا 

، منها التعريف بـ)أل(، فأحلقتها أوائَل الكل م  لَتـدلَّ عـىل  ها اسم  التعريف  جيمع 

ا املخاطب  وأن لك به سابَق علـمن وأنـه لـيس أنَّ هذا الّشَء  معروف  عندك أهيُّ

الً مشـاًرا إليـه    أن يكوَن أوَّ
ف  د املعرَّ  هذا الفر 

كسائر  األفراد . والسبيل  إىل معرفة 

 . فة  عنـَدك باحلـال  ه، فهو معر  : )اقرأ الكتاب( وأعطاكه بيد  كام لو قاَل لك قائ ل 
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دمَت هذا ففتِّش عن الكلمة   ا  فإن ع  ، فإذا وجـدُتَّ  يف ما مَض من الكالم 
فة  املعرَّ

 ۈۈٴۇ ۆ    ۆ ۇ ۇ﴿سبقت فهي املراد تعيين ها. ومن ذلـك قولـه: 

، فـإنَّ قوَلـه: )الرسـول( مقتضـاه أنَّـه معـروف  [11،11]املزمل: ﴾ ۋ ۋ

مَت دَ  اللـة الكـالم   . فإذا عـد  مَت دَ  اللة احلال  انتقلَت إىل الكالم  لديَك، فلامَّ عد 

، فقد يكون  بينَـك وبـَي املـتكلِّم ومل  جت د هلا ذكًرا سابًقا انتقلَت إىل دَ  اللة العهد 

ثك عنـه مـن  عهد  فيها كام لو قال لك: )قد وجدتُّ الرجَل( يريد رجاًل قد حدَّ

ف لك الكلمَة وال حاَل تشـري  إليهـا وال كـالَم  . فإذا وجدتَّ املخاطَب عرَّ قبل 

مها وال عهَد بينك وب ، وهو مـا تقدَّ ن  غري  معيَّ
ينه فيها فاعلم  أنَّه أراَد تعريَف فردن

اًل. . وال يكون إال جماًزا. ويأيت احلديث عنه مفصَّ  يسّمونه تعريَف اجلنس 

ها إىل  حُّ تقسيم 
فـ)أل( إذن ال تفارق  التعريَف يف أصل وضعها. وال يص 

ة عىل احل  ثم تقسيم  اجلنسيَّة إىل دالَّ
ةن  وعهديَّ

ة عىل االستغراق  ثم جنسيَّةن قيقة ودالَّ

، وحقيقت ها  ، بل كلُّها للتعريف  ةن ة وعلميَّة وحضوريَّ ة إىل ذكريَّ تقسيم  العهديَّ

ع إليها التعريف   ع التي يرج  واحدة  ال ختتل ف، وإنام االختالف  بينَها يف املراج 

. وهي يف هذا ت شب ه الضمري، فكام أنَّ رجوَعه قد يكون إىل اسم مه  وحسب  يتقدَّ

 ، وقد يكون إىل املفهوم من فعلن سابقن له وقد يكون إىل ما ال ذكَر له يف الكالم 

ف بـ)أل(. م من هذا الوجه فكذلك املعرَّ قسَّ  وهو مع ذلَك مل ي 

ه بحالن ولو جماًزا، وإنام  م فال جيوز تنكري 
ا ما استَحقَّ التعريَف من الَكل  فأمَّ

ه العرب  باسم اإلشارة   ر  ا التعريف  بأل فللتمييز من تنكِّ  بأل، فأمَّ
مع التعريف 
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ه، فهو ُيتاج إىل  سائر األفراد. وأما اإلشارة فلبيان  أنَّه نك رة  حتى مَع تعريف 

 تعريفن آَخَر.

ف إال لغرضن  عرَّ  فرد  معيَّ  فال ي 
راد به  ا ال ي  ا ما استحقَّ التنكرَي من مَّ وأمَّ

 بالغُي كام سيأيت.

 يمكن أن يأيَت التنكري  لغرضن بالغُي البتَة ألن التنكرَي هو واعلم  أنه ال

م هبا  ة العلَّة أن يتعلَّق احل ك  األصل  وهو الذي اقتضاه  املعنَى. ومن رشط صحَّ

وجوًدا وعدًما. وهذه لو أبطلنا العلَّة فيها، وهي إرادة الغرض  البالغّي ملا زاَل 

. م، وهو التنكري   احل ك 

من أحكام التعريف بـ)أل( إنام هو نبذة خمترصة  وهذا الذي ذكرت  

فت )السفينة(  رِّ َ ع 
دتُّ هبا ملا بعَدها. ونأيت اآلَن إىل اآلية الكريمة  فننظر مل  مهَّ

 دوَن )الغالم( و)القرية(؟

ليس يف هذه اآلية دليل  حالن ومل جير  للسفينة ذ كر فيعوَد التعريف إليها، 

:  فيبَقى إذن احتامالن 

:  األول: ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ    ﴿أن يقــال: إنَّ يف قولــه قبــل 

    ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ ېئ   ىئ   ىئ   ىئ   ی   ی   

،  [11، 10 الكهف:] ﴾مئىئيئ ی   ی   جئ   حئ ما ي شب ه الـذكر للسـفينة 

ذلَك أنَّه ذكَر أن موسى عليه السالم بلَغ البحَر. وهذا جيعـل  السـامَع كـاملنتظر  

ـع  )أل( مفهوًمـا لذكر ما 
، فعىل هذا يكون مرج  ، وهو السفينة  ُيمل هم يف البحر 
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م قـبَلهام مـا يـؤذ ن  َفها. أما الغالم والقرية فلـم يتقـدَّ ، فلذلك عرَّ
ه  ر غري  من ذ ك 

مها.  بذكر 

ها تعريًفا لفردن منها غـري   َثمّ الثاين: أن ال يكوَن  ع  لـ)أل( فيكون تعريف 
مرج 

امع   ك أنَّ هـذا  معلومن لدى السَّ  )اسـتعارة مكنيَّـة(، كأنَّـه خيـرب  
من طريق  املجاز 

ر صفات ه، كأنَّه قاَل: )أرأيت هذا الش يَء ـالّشَء معروف  لديك ويدعوك إىل تذكُّ

 خرَقـه(. وذلـك كثـري  يف 
املعروَف بعظمت ه وبحمل ه األثقاَل والبرَش، فإنَّ اخلرض 

يِّ ع ظم ما فعَله من خرق هـا يف عـي مقامات التهويل أو التعظيم. وإنام ذلك ليب

 : ]الكهف:  ﴾ەئوئوئۇئۇئ﴿موسى عليه السالم. وآية ذلك أنه قال بعد 

ف )الغـالم( إذ  كـان [31 ف )السفينة( ومل يعرِّ ، واإلمر أشدُّ من النُّكر. وهلذا عرَّ

ق السفينة سبًبا هلالك  نفوسن كثريةن وقتل  الغالم إنام هو هالك نفسن واحـدةن.  خر 

م هذا م ع كون  أصحاب  السفينة حمسنَي بحمل هم فيها بغري أجرن كام قيَل َ وكـوهن 

.  مساكَي أيًضا كام ذكَر اهلل بعد 

وزعَم الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور أنَّ الَم )السـفينة( للعهـد الـذهنيِّ 

]يوسـف:  ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿[ ومثَّل هلا بــ531/  1]التحرير والتنوير 

ا لتعريف اجلـنس  ]السـابق ، وذكَر يف هذه اآلية ا[15  يوسَف أهنَّ
/  1ألخرية آية 

[، فإن كان يريد  بالم )السفينة( العهَد الذهنيَّ كام قال يف موضعها فإما أن 451

 الذهنيِّ أن يكوَن بي املتكلِّم واملخاَطـب عهـد  سـاب ق  فيـه 
ه بالعهد  يكون قصد 

الً، ويكون  هـذا املعنـى فيكون  الشيخ  مل يبيِّ يف الم  السفينة كيَف هذا ال عهد  أوَّ
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ه يف اآليتـي، ويكـون قـد نـاقَض كالَمـه ثالًثـا ألنَّ الَم  ثانًيا غرَي صالحن إجراؤ 

ه بالعهـد الـذهنيِّ أن يكـوَن  . وإن كـان قصـد 
اجلنس أو احلقيقة غري الم  العهد 

ـاه يف  ه إيَّ  فرًدا مبهاًم من أفراد احلقيقة من حيث عهد 
ه فهـذا املتكلِّم يريد  به  ذهنـ 

رنا  ّح ألنَّه حي إذن ليس معرفًة حقيقًة وال جماًزا، وثانًيا لـو قـدَّ الً معنًى ال يص  أوَّ

، والتعريـف  إنـام هـو  أنَّه معرفة  يف ذهن  املتكلِّم فليس بمعرفـةن عنـد املخاطـب 

للمخاطب  ال للمتكلِّم كـام أنـك ال تـأيت إىل رجـلن خـايل الـذهن وتقـول لـه: 

ب( وقرأت ه إذا كان ال يدري أيُّ كتابن هذا الكتاب. وال ينفع ك )اشرتيت  الكتا

، فإنَّـك ال  أن يكون معروًفا عندَك إذا كاَن جمهوالً عنـَده. ومثـل هـذا الضـمري 

تقول خلايل الـذهن  أيًضـا: )جـاء إيلَّ فأكرمتـه( إذا كـان ال يعـرف  هـذا الـذي 

َل الم )الــذئب( أضــمرَت عنــه. وثالًثــا يكــون نــاقض كالَمــه الســابَق إذ جعــ

. ويكون رابًعا غرَي مزيلن لإلشـكال  وال  للجنس، واجلنس  كام ذكرت  غري  العهد 

ف )الغالم( أيًضا عرَّ َ مل  ي 
 القصد؟ هبذا( القرية)  كاشفن عن وجه البالغة  إذ مل 

وإن كان يريد  بالم )السفينة( اجلنَس فهو أوالً مل يبيِّ وجه البالغة فيه  وال 

حُّ علَة التفر
ه ثانًيا، وال يص  ه بغري اسم  قة بينه وبي )الغالم( و)القرية(، وسامَّ

د من أفراد ه. ف إنام هو فر  ى تعريًفا للجنس ألنَّ املعرَّ  ثالًثا أن يسمَّ

وزعَم الدكتور فاضل السامرائيُّ أن سبب تعريف )السفينة( أنَّه جاءت 

فحملومها بدون أجر سفينة  ماّرة  فناداها اخلرض  وموسى فعرفوا اخلرَض 

[. أما الغالم فإهنام لقياه يف طريقهم 21]ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل 

وليس غالًما حمدًدا معروًفا. والردُّ عىل هذا هو ما ذكرنا آنًفا من أن مقتَض 
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 أن يَّكون معروًفا للمخاطب  ال للمتكلِّم.
 التعريف 

ه: ا بيتا امرئ القيس فأوهلام قول   وأمَّ

ســُح   إذا مــا الســابحات عــىل الــوَنى م 

 

ـــل    ـــد املركَّ ـــاَر بالَكدي ـــرن الغب  أث

 

 

 

 

 

 

ه  وأنَّه إذا  َف رسعَة جري  فرس  واية احل سنى، فقد أراد أن يص  وهذه هي الرِّ

ثرن الغباَر   وقد بلَغ منهنَّ اإلعياء مبلَغه وجعلن ي 
ياد  السابحات  كان بَي اجل 

هنَّ وجدتَّ 
 جرهينَّ وكرم 

فرَسه ينصبُّ يف جريه انصباًبا وال يقرصِّ لرسعة 

ع ُتويلن  . و كانت )الغبار( بالتعريف  أحسَن وأبلَغ ألن هذا موض  عنهنَّ

ث رن الغباَر  ه، فكأنه يقول: إهننَّ ي 
ره بحقيقت  ، كأنَّه يريد  أن يردَّك إىل تذكُّ

وتوكيدن

. وهذا أبلغ  يف الّداللة عىل رسعة ج زن نَّ ثم الداللة عىل املعروَف من غري  جتوُّ رهي 

ه .  رسعة جري  فرس 

ه:  وأما اآلَخر فقول 

ــــه ب  كــــأنَّ ن عاَج
ــــا رس   فعــــنَّ لن

 

ل     مــــذيَّ
ن
 عــــذارى دوار يف مــــالء

 

 

 

 

 

 

واية احل سنَى، وذلك أن الشاعَر أراَد أن يصَف قطيَع البقر   وهذه هي الرِّ

ه فشبََّهه بالعذارى إذا لب سَن مالًءا، 
وهو رضب  من الذي صادفه يف صيد 

اًل أي سابًغا يف حال  طوافهنَّ حوَل  لتَحف به، وكان هذا امل الء مذيَّ اللِّباس ي 

َدَوار، وهو صنم من أصنامهم. وذلك أنَّ البقَر تكون بيَض الظُّهور سود 

 ،  املذيَّل، وأنَّ البقَر يلوذ بعضها ببعضن
 
القوائم، وكذلك العذارى يف املالء

.وكذلَك العذارى حوَل ال  صنم 
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ه، وإنام  وإنام كان التنكري هنا أحسَن ألنَّ امَلقام ليس َمقام تعظيمن أو نحو 

كر  )امل الء( عىل العذارى بالذي يدعو 
د ال مبالغَة فيه، وليس ذ  هو وصف  جمرَّ

ه.  ده يف شعر  م غرَض الّشاعر ومقاص  ه بالذي خيد  ، وليس تعريف  إىل العجب 

 والبالغة ليست كلُّها يف املبالغ
ن
، وإنام البالغة أن تضَع كلَّ يشء ة أو التهويل 

 موضَعه وختاطَب كلَّ امرئن بام يعقل ه.

│ 
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 (1)المدعوّ فلانًا
 

( اسم  مفعول من )دَعا(. ويكون  ما بعَده منصوًبا ألّنه مفعول   )املدعوُّ

ى(. و : )هذا املدعوُّ حممًدا(. وهو لفظ  عريبٌّ فصيح  معناه: )املسمَّ ، تقول 
منه ثانن

:  قول  الشاعر 

 أمـــا اإلمـــاء  فـــال َيـــدعوَنني ولـــًدا

 

 إذا تراَمـــى بنـــو اإلمـــوان  بالعـــار   

 

 

 

 

 

 

 وقول اآلَخر:

ـــي ـــنَّ وخلت ن ه ـــواين عمَّ ـــاين الغ  دع

 

ل    ــو أوَّ ، فــال أدَعــى بــه وه    يَل اســم 

 

 

 

 

 

 

 ، هم عىل النكرة  املجهول  رف  الناس واصطالح  ا يف ع  وقد جَرى استعامهل 

 من إثبات  كأهنم أر
 
بالغوا يف الداللة  عىل نكارت ه من طريق  االنتفاء ادوا أن ي 

ه والتعويل  يف ذلك عىل ما يدعوه به الناس  
فت  ه والرَباءة  من الَقط ع  بمعر  اسم 

كر مل َُيتج  فوَنه. ولو كاَن معروًفا مشهوًرا وكاَن من أهل  النباهة  والذِّ الذيَن يعر 

يَل  ه إىل الناس ولكاَن له من ثَقت ه بثبوت  هذا االسم  املتكّلم إىل أن ُي  فة اسم  معر 

ه. ولذلك ال ي وَصف هبذه الكلمة إال من 
له عىل أن يك َل نسبَته إىل نفس  ما ُيم 

ه وإحلاق ه  ه وتنكري  راد  حتقري  كاَن نكرًة مغموًرا. وهو يف هذا حقيقة. أو َمن ي 

وقة وَمن ال يؤَبه له. وهو اء والسُّ . وجيوز  محل ه عىل وجهي  بالدمه   جَماز 
حي إذن

  َبالغّيي:

                                                           

  هـ.1255/ 3/ 5هـ واملجلة الثقافية يف 1255/ 1/ 17( ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف 1)
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األول: أن يكون كنايًة. وذلك من ق َبل أن كلمَة )املدعّو( قد أضحت من 

 ) ، فبدَل أن تقوَل: )الرجل النكرة الذي ال ي عَرف فالن  م التنكري  والتحقري  لواز 

م  عريفٌّ لذلك.
: )املدعو فالًنا(. وهو الز    تقول 

ن يكون استعارًة مكنيًَّة. وذلك عىل أن تكوَن أردتَّ تشبيَهه الثاين: أ

ه، وهو  ح هبذا املشبَّه به، وإنام ذكرَت شيًئا من خصائص   ومل ترصِّ
بالنكرة  املغمور 

ه بـ)املدعّو(.  وصف 

│ 
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  التحقيق والطَّبعات

 

 

 تالتحقيق والطََّبعا
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 (1)لعبد السلام هارون« العثمانية»نقد مواضع من تحقيق 
 

 
 

أليب عثامن اجلاحظ من أعجب كتبه إيّل وآثرها عندي « يةالعثامن»كتاب 

ها عن براعته يف  ألنه أدلُّ كتبه عىل حمّله من ل طف النظر وثقوب اخلاطر، وأشفُّ

عظمه من مقوله ال من  اجلدل ويف ترصيف احلّجة والتربيح باخلصم. وهو يف م 

توىلَّ حتقيقه  منقوله عىل خالف ما تراه يف عاّمة كتبه. وهذه مزّية أخرى. وقد

األستاذ عبد السالم هارون رمحه اهلل فأبىل البالء املبي يف قراءة نّصه ويف ضبطه 

معتمًدا يف ذلك عىل نسخة كثرية التحريف، وعىل نسخة أخرى ناقصة. فمن 

                                                           

 .هـ1221/ 3/ 41، 42فسبك وتويرت يف و( ن رش يف جملة الرقيم 1)



     
 

228 
 

أجل ذلك حلَقت عمَله بعض  اهلنوات. وقد عّلقت عىل نسختي ما صادفني 

ها يوَم عّلقتها، ولكني ملا منها غري متكّلفن الستقصائها وال كا ن من نّيتي نرش 

، فرأيت مجعها وتفصيل القول  تعّقبتها بالنظر وجدتُّ أن مقدارها يفي بمقالةن

اًل من وراء ذلك بركَة اإلفادة، ومثوبَة الداللة واإلرشاد. وهذا بياهنا.   فيها مؤمِّ

ا (: )وليس بي األشعار وبي األخبار فرق  إذ5قال اجلاحظ يف )ص -1

  امتنع يف جميئها وأصل خمرجها التباعد واالتفاق والتواطؤ(.

  ، وصوابه من ح(.«التشاعر»وعلق هارون يف احلاشية: )يف األصل وب: 

قلت: بل ما عدَل عنه هو الصواب. واملراد بالتشاعر إشعار بعضهم 

بعًضا، أي إعالمه. أراد أن حكم األشعار كحكم األخبار، فكالمها جيب قبوله 

ما امتنع إشعار بعض رواته بعًضا به واتفاق هم عليه وتواطؤهم عىل متى 

توليده. وال وجه للتباعد هنا. ويشهد له قول أيب عثامن يف الكتاب نفسه 

(: )وال بّد ما دامت التقّية من التواكل والتخاذل وإن اّتفق 415، 414)ص

نتفع باّتفاق أهوا ئهم ما مل رأي اجلميع يف املغيَّب عىل النرصة. وليس ي 

هم بعًضا. وفرّس هارون )يتشاعروا( يف  يتشاعروا(، أي ما مل ي شعر به بعض 

وتقول: بينهام معارشة »احلاشية بقوله: )يف أساس البالغة مادة )شعر(: 

وهو غلط، إذ ال مدخل للمعارشة هنا كام يدّل عىل ذلك معنى «(. ومشاعرة

  الكالم.

ه يف  )ثم تعّبد «: ، تح هارون1/22 احليوان»وشاهد  آخر عىل ذلك قول 

اإلنسان بالتفّكر فيها... ووصل معارَفهم بمواقع حاجاُتم إليها، وتشاعرهم 
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ب طت  بمواضع احلكم فيها بالبيان عنها(. أي تعاملهم وختابرهم. وض 

. أي ووصل تشاعَرهم. هم( باجلّر. ولعل الصواب النصب    )تشاعر 

ه يف رسالة  ، 1/125]رسائل اجلاحظ « انكتامن الرّس وحفظ اللس»وقول 

تح هارون[: )وبذلك ثبتت حّجة اهلل عىل من مل يشاهد خمارج األنبياء ومل ُيرض 

آيات الرسل وقام جميء  األخبار من غري تشاعر وال تواطؤ َمقام الع يان(. وعّلق 

يف احلاشية: )املراد بالتشاعر املخالطة واملالبسة واملعارشة(، وأحال إىل املوضع 

وهو خطأ كام «. لسان العرب»و« أساس البالغة»وإىل « العثامنية»من  السابق

  أنبأت ك.

جج النبوة»ومثل ه أيًضا قول اجلاحظ يف رسالة  ]رسائل اجلاحظ « ح 

[: )... العدد الكثري ال يتفقون عىل ختّرص اخلرب الواحد يف املعنى 5/427

وعّلق هارون يف  الواحد يف الزمن الواحد عىل غري التشاعر فيكون باطاًل(.

ل من قوهلم: شَعر بكذا: أحّس به(، وأحال إىل املوضع  احلاشية: )التشاعر: تفاع 

وبيِّ  هنا أنه قد شَعر بخطئه يف التفسري السابق ملعنى «. العثامنية»السابق من 

التشاعر فرجع عنه وقارب الصواب ومل يبلغه، ألن التشاعر ال يراد به 

  ىل اإلعالم كام مَض بيانه.اإلحساس، بل إّن مرجَعه إَل 

جج  النبوة»وقد وردت هذه الكلمة مرًة أخرى يف الرسالة نفسها  « ح 

[. وأحال هارون إىل املوضع األول من هذه 5/430]رسائل اجلاحظ 

  الرسالة.

كر  قليل يف كالم أهل ذلك العرص وَمن بعدهم، من ذلك 
وهلذه الكلمة ذ 
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عن إبراهيم بن « 21بغداد »يف كتاب  هـ(470ما حكاه عرصّيه ابن طيفور )ت

  السندي الذي يروي عنه اجلاحظ  يف كتبه.

 ملحمود كالم عىل – املسألة هلذه ذ كر وجرى –وقد دّلني بعض األصدقاء 

: املطبوعة يف: )فيه قال «1/143 الطربي تفسري» عىل تعليقه يف شاكر

 تشاعروا»و .املخطوط من والصواب. غّث  خطأ وهو معجمة، بغي «التشاغر»

وهي «. علم» أي «شعر»: قوهلم من. بينهم تعاملوه أي ،«األمر عىل أو األمر

كلمة قلام جتدها يف كتب اللغة، ولكنها دائرة يف كتب الطربي ومن يف طبقته من 

، 415، ثم ص: 1، وتعليق: 5القدماء. وانظر الرسالة العثامنية للجاحظ: 

  (.1، تعليق 111 وصواب رشحها ما قلت. وانظر ما سيأيت ص:

وهو تصحيح موافق ملا ذكرت ه. وقد احتّج له بعي املوضع الذي أومأت 

  ، وما كنت أدري به من قبل.«العثامنية»إليه من 

َراُد ُيتاج 10قال يف )ص -4 (: )والناس  بي معاند ُيتاج إىل التقريع، وم 

فل ُيتاج إىل أن ي   كثر له من احلّجة إىل اإلرشاد، وويّل ُيتاج إىل املاّدة، وغ 

تاَبع له بي األمارات والدالالت(.   وي 

  «(.ومرتاد»عّلق هارون يف احلاشية عىل )مراّد( بقوله: )ب: 

جيه. وقد جاءت يف كالم للجاحظ آتن بعد  )ص ( 423قلت: )مراّد( هلا و 

داَفع(، و راّد وال ي  ، فال ي  لكّن قال فيه: )... وتويّلَ مكانه اخلامَل القليل املقرصِّ

أكثَر مناسبًة للمعنى أن يقال هنا: )ومرتابن ُيتاج إىل اإلرشاد( ألن الشاّك هو 

رَشد، وليس املراّد املداف ع، إذ املدافع أشبه باملعاند  بيَّ له وي  الذي ُيتاج إىل أن ي 
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ه التقريع. ويؤنس هبذا رسم  اللفظ يف نسخة )ب(. ويسّدده أيًضا  الذي حقُّ

(: )أنقذ اهلل به من الضاللة والناس بي 35تاب نفسه )صقول أيب عثامن يف الك

ساكت ال َغناء عنده، أو خائض مسرتيب ُيتاج إىل التعريف، أو موقن ُيتاج 

  إىل املاّدة وتلقي احلّجة(.

واملوقن هنا هو الويّل هناك. وقد جعله يف املوضعي حمتاًجا إىل املاّدة. 

رتيب. فينبغي أن يكون اللفظ املختار والتعريف هو اإلرشاد. وقد قرَن به املس

  هنا هو )املرتاب( ألنه بمعنى املسرتيب، وليس )املراّد(.

(: )ولذلك قال النبي حلسان مع سّن حسانن وعلمه(. 42قال يف )ص -5

ه مع أنه مل ي ضبط يف املخطوط. واحلّق أن  ورصَف هارون  )حسان( وجرَّ

الرصَف واملنَع فإهنم يعنون ما  النحويي حي يذكرون أن يف )حسان( الوجهي

ُيتمله اللفظ  من جهة اشتقاقه ال حقيقَة االستعامل، فأما يف االستعامل فإنه ال 

يكاد يوَجد يف كالم العرب إال ممنوًعا من الرصف. ومن شواهد ذلك يف اسم 

حسان بن ثابت ريض اهلل عنه خاّصًة إذ هو املذكور يف نّص اجلاحظ، قول  

ه:   حسان نفس 

ـــ ـــام  م ـــاَن رســـوم  امَلق ـــاَج حّس  ا ه

 

ـــام    ـــي اخلي   ومظعـــن  احلـــّي ومبن

 

 

 

 

 

 

  وقول أيب قيس بن األسلت األنصاري خياطب حسان:

ــــي ــــاَن عن ــــغ  حس ــــن مبل  أال م

 

ـــون    ـــك أم جن ـــان طّب ـــحر  ك  أس

 

 

 

 

 

 

(: )أال ترى إىل قوة شهامته وجَلده وصدق  نيته يف 53قال يف )ص -2
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  لكفر وسّيد البطحاء عند نفسه ورهطه(.كشف القناع واملبادأة لرأس ا

قلت: )املبادأة( لعّل صواهبا )املباداة( باأللف ال باهلمز. يريد اإلظهار 

ه  واملجاهرة واملصارحة وترك املداراة، من )بدا يبدو(، يدّل عىل ذلك ذكر 

لـ)كشف القناع(. وهي مع ذلك غري مهموزة يف املخطوط. وهذا اللفظ من 

[: 5/51]رسائل اجلاحظ « الرتبيع والتدوير»يف رسالة لغة اجلاحظ، قال 

)وأمر باملداراة كام أمر باملبادا ة، وجّوز املعاريض كام أمر باإلفصاح( فجعلها 

(: )وال ترَض بأن 101ضدَّ املداراة، وقابلها بـ)اإلفصاح(. وقال بعده )ص

ب طت يف يكون أواًل حتى تكون آخًرا، وال باملداراة دون املبادا ة(. هكذا ض  

« مناقب الرتك»املوضعي، وبذلك فرّسها هارون. وجاءت أيًضا يف رسالة 

[، قال: )ومنا الدعاة قبل أن تظهر نقابة أو ت عرف 5/135]رسائل اجلاحظ 

نجابة وقبل املغالبة واملبادَأة وقبل كشف القناع وزوال التقّية(. هكذا ضبطها 

وبالراء(. وأحسب « واملباراة»ئل: هارون باهلمز، وعّلق يف احلاشية: )يف الرسا

صواهبا )املباراة( بالراء واأللف ألهنا نظري )املنازعة( إذ معنى املباراة: املعارضة 

واملجاراة. وقد جيوز أن تكون )املباداة( بالدال واأللف لوال أنه فَصَل بينها 

أما وبي )كشف القناع( بلفظ )قبل(، فكأن ذلك يقِض أهنا ختالفها يف املعنى. ف

هن يف ما أرى.   اهلمز فغري  مّتج 

ت ل مراًرا 55قال يف )ص -1 (: )إن أبا بكر وإن مل يقات ل قبل اهلجرة فقد ق 

وإن مل يمت قبل اهلجرة، وألنه لو مج  ع مجيع املكروه الذي لقي أبو بكر ثالث 

  عرشة سنة لكان أكثر من عرشين قتلة(.
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ذا وقع يف املخطوط. وأرى قلت: قوله: )وألنه( كذا جاء يف النرشة، وك

الواو مقحمة هنا إلخالهلا باملعنى ألن املراد تفسري قتل أيب بكر مراًرا من غري 

  أن يموت.

(: )وأبو بكر مفتون مفرد ]ومطرود مرّشد، 20قال يف )ص -1

ب[(.   ومرضوب معذَّ

وذكر هارون يف احلاشية أن ما بي املعقوفي من نسخة ب. وذَكر بعَض 

  التي تدّل عىل اضطراب هذا املوضع.االختالفات 

قلت: لعل وجه الكالم أن يقال: )وأبو بكر مفتون مرّشد ومرضوب 

د ال حيلة عنده، ومرضوب  معّذب( لقوله بعد أسطر: )وال سواء  مفتون مرشَّ

ب ال انتصار به وال دفع عنده...(.   معذَّ

رن بالسيف ليس هو23قال يف )ص -3 عىل ما  (: )واعلم أن املّش إىل الق 

مر من الشّدة والفضل وإن كان شديًدا فاضاًل... ولكن  معه يف وقت 
يتومهه الغ 

عة(. رن أمور َتنَفحه مشجِّ
  مشيه إىل الق 

عّلق هارون يف احلاشية: )تنَفحه: تدفعه. ومل ي عجم من تلك الكلمة يف 

وانظر سياق «. مسحز»رسمت يف أصلها « مشجعة»األصل إال الفاء. وكلمة 

  م(.الكال

 قلت: هذا رسمها يف املخطوط:
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عة(. وأرى أن ت قرأ )أمور منفِّجة  وقد قرأها هارون: )أمور َتنفحه مشجِّ

عة(، أي حَتمله عىل النَّف ج، وهو اخليالء والتعاظم. وهو من معروف لغة  مشجِّ

)وما نشك أنه «: ، تح هارون1/435البيان والتبيي »اجلاحظ، منه قوله يف 

د هنى عن املراء، وعن التزيد والتكلف، وعن كل ما ضارع عليه السالم ق

)ومن املّص «: 5/117احليوان »الرياء والسمعة، والنفج والبذخ(، وقوله يف 

  والّرشف، ومن التنّفخ والتنّفج، ومن اخليالء والكربياء(.

و)مشّجعة( لفظ َوفق  هلذا املوضع. وقد جاء يف بعض كالم اجلاحظ، 

)وإذا قوي اجلاموس مع هذه األسباب «: 3/155وان احلي»وذلك قوله يف 

املجّبنة عىل األسد مع تلك األسباب املشّجعة(. وأنصع  من هذا قوله يف 

)وإذا كان مع صاحب اإلقدام من األمور املشّجعة أمور «: 27العثامنية »

  فاضلة...( فقرهنا بـ)األمور( كام هي ها هنا.

 عثامن. هذا مع أّن يف انتظامها يف هذا فأما )َتنفحه( فال أعرفها من لغة أيب

عة(  األسلوب شيًئا من النكارة ألن العادة أن يقال يف مثل هذا: )أمور  مشجِّ

فقط أو )أمور  مشجعة  تنفحه(. فأما توسيطها بحيث يكون الكالم )أمور  

عة( فيشبه لغة الشعر ال لغة النثر. هذا مع قّلة فائدُتا، خالًفا للفظ  تنفحه مشجِّ

  منفِّجة( ألن فيها زيادة بيان، إذ التنفيج غري التشجيع.)
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ه(.11قال يف )ص -7 فرد  اهلل اآلي وخيصُّ   (: )وبي أن ي 

ه( بالنصب كام هو ظاهر.   الصواب )يفرَد( و)خيصَّ

  (: )مع أنكم ت زيدون يف كثرة القتىل(.17قال يف )ص -5

 قال تعاىل: ن ماضيه )زاَده( كامالصواب )َتزيدون( بفتح التاء أل

  . ومل ي سمع )أزاَده(.[1]اجلن:  ﴾ککگ﴿

  (:111قال يف )ص -10

ــةن ) ــذكرَت شــجًوا مــن أخــي ثق  إذا ت

ــــوَد مشــــهده ــــايَن املحم ــــايَل الث  الت

 

ــال  ــام فع ــر ب ــا بك ــاك أب ــاذكر أخ  ف

 وأول  الناس منهم صّدق الرسـال(.

 

 

 

 

 

 

والوجه قلت: )وأول( مل ت ضبط يف املخطوط. وقد ضبطها هارون بالرفع. 

نصبها عىل اإلتباع ألنه األصل، وال سيام أنه عطف عليه بعد  بالنصب فقال: 

  )وثايَن اثني...(.

(: )ولو كان األمر كام قالوا ما كان أحد أعلَم به 115قال يف )ص -11

  من ابن عباس وال أشعَر به منه(.

  «(.أسعد»علق هارون يف احلاشية عىل )أشعر( بقوله: )يف األصل: 

: ما يف األصل أدنى أن يكون هو الصواب. ومعنى )أسعد( يف مثل قلت

هـ( يف 121هذا األسلوب هو )أحّظ( أو )أحّق(. ومنه قول ابن املقفع )ت

)فإن اآلمر باخلري ليس بأسعد من املطيع «: ، تح عزام557، 553كليلة ودمنة »

م بأسعد بالعلم له فيه، وال الناصح بأوىل بالنصيحة من املنصوح له هبا وال املعلّ 
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البصائر »هـ( يف 212من من تعّلمه منه(، وقول أيب حيان التوحيدي )ت

)وقد حتىّل منه بأشياء كثرية ليست خطًئا منه، وليس «: 3/425والذخائر 

  املعارض له بالتكفري بأسعد منه يف نقل االسم إليه(.

ثامن وأما )أشعر( فمعناها )أعلم(. وال ي عرف استعامهلا يف كالم أيب ع

  وأرضابه هبذا املعنى، عىل أهنا َتكرار ملعنى )أعلم(.

(: )وإذا قال حسان بن ثابت والعجاج واحلارث 147قال يف )ص -14

  بن هشام وأشباههم من من ذكرنا يف الَقَدم والقدر...(.

قلت: مل ت ضبط قاف )القدم( يف املخطوط. وضبطها هارون بالفتح. 

َدم( ألنه أراد نعتهم بفضيلة التقّدم يف الزمان واألصّح أن ت ضبط بالكرس )الق  

مع سموقهم يف الَقدر أيًضا ليكون هذا أدّل عىل صّحة االحتجاج عىل عراقة 

( أنه مولَّد موضوع حمَدث. أما 145اسم )الصّديق( والردِّ عىل من زعم )ص

)الَقدم( بفتح القاف فمعناها التقّدم والسابقة. وهو قريب من معنى )القدر(، 

  تكون كالتكرار له.ف

(: )حيث أمره أن يؤّم الناس ويقوم مقامه يف 150قال يف )ص -15

صالته وعىل منربه حتى أن عائشة وحفصة أرادتا رصف ذلك عنه...(. ومثله 

  (: )حتى أنه كان يطويه(.131ما وقع يف )ص

  قلت: الصواب )حتى إ ن( بكرس )إ ن( ألهنا مجلة ابتدائية.

صوصيته موجودة يف لفظ  (:157قال يف )ص -12 )... وإن مل تكن خ 

  احلديث(.
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قلت: مل ت ضبط )خصوصيته( يف املخطوط. وضبطها هارون بضم اخلاء. 

بيدي يف  « تاج العروس، خصص»والفتح أفصح من الضّم. وقد خلّص الزَّ

الكالَم عىل هذا اللفظ بقوله: )والفتح أفصح كام نقله اجلوهري. وبه جزم 

لحاش»الَفناري يف    ورشوحه(.« الفصيح»وهو الذي يف «. ية املطوَّ

(: )... وترك  ما سوى ذلك من ما ال ي ربئ 125، 124قال يف )ص -11

د من حرية. وإنام اخلرب الصحيح الذي ال يعتمد بضعف  من سقم وال ي رب 

اإلسناد وال ي رتك لضعف األصل وال يوَقف فيه لكثرة املعارض واملناوئ 

  ثرهم...(.كنحو ما روينا من مآ

  وعّلق هارون عىل )يعتمد( بقوله: )كذا يف األصل(.

د( من  د( هكذا. وهي لغة رديئة. واألفصح )َيرب 
قلت: ضَبَط هارون )ي رب 

بطت يف املخطوط. ومنه قول «. الفصيح»)َبَرده(. وهي من ألفاظ  وكذا ض 

  احلامّك:

ـــييل ـــَردت هبـــم غل ـــد َب ـــإن أك  ق  ف

 

ــــاين  ــــم إال بن ــــع هب ــــم أقط  فل

 

 

 

 

 

 

غتَمز(، أي ي عاب وي طَعن فيه.  وأما )يعتمد( فهي تصحيف. والصواب )ي 

هـ( التي رواها 15ومن َشكله ما جاء يف اخلطبة البرتاء لزياد بن أبيه )ت

)فإذا تعلقتم عيّل بكذبة فقد حلت لكم «: 4/15البيان والتبيي »اجلاحظ يف 

أيًضا قول أيب عثامن يف معصيتي، وإذا سمعتموها مني فاغتمزوها يّف(. ومنه 

لو وجدوا غميزة أو خالًفا أو معصية مل يَدعوا «: )... 113العثامنية »
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  االحتجاج به واخلوض فيه(.

(: )فإن كان أنس كام تقولون فقد ركب أمًرا عظياًم 111قال يف )ص -11

ل قه هبذا  ق عىل النبي صىل اهلل عليه من خ  وذهب مذهًبا قبيًحا. وكيف يصد 

  يف وجهه...(. وكَذَبه

ل قه( بقوله: )كذا يف األصل. ولعله وجه(.   عّلق هارون عىل )خ 

قلت: لعّل صوابه )من َخَلَفه هبذا( أي ناب عنه وقام مقامه. وهو ما 

د سياق الكالم.   يقاو 

(: )حتى أقمتم خربه وحده مقام خرب من يكذب 114قال يف )ص -13

  آًيا به(.

  ياته(.قلت: لعل صواب )آًيا به( هو )آ

(: )أو يكون وزيره عىل جهة املؤازرة واملكاتفة 111قال يف )ص -17

  والتعاون عىل أن كل واحد منهام وزير صاحبه ومعاونه ومكاتفه(.

قلت: كذا وقعت )املكاتفة( بالتاء مرتي. وهو خطأ، صوابه )املكانفة( 

قوله يف بالنون، وهي املعاونة واملعاضدة. وهي ذائعة يف كالم اجلاحظ، منه 

نيا في سبَّ برتك مكانفته ومعاونته «: 51العثامنية » )وال كان من رهطه د 

)وأّن الذي قسم ذلك ال ُيتاج إىل «: 4/113احليوان »، وقوله يف «وإرفاقه

املشاورة واملعاونة، وإىل مكانفة ومرافدة، وال إىل جتربة وروّية(، وقوله يف 

عىل حسب ذلك التقارب تكون [: )و5/134]رسائل اجلاحظ « مناقب الرتك»

  املوازرة واملكانفة(.
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وقد عّلق هارون عىل هذا املوضع األخري بقوله: )املكانفة، بالنون: 

املعاونة. ومثلها املكاتفة بالتاء، كام يف املعجم الوسيط(. وهذا غلط منه، فإن 

َفت  )املكانفة ( بالنون )املكاتفة( بالتاء لفظ موّلد ال يعرفه القدماء. وربام تصحَّ

  يف بعض الكتب إىل )املكاتفة( بالتاء.

]رسائل اجلاحظ « مناقب الرتك»وقد رسمها هبذه الصورة اخلاطئة يف 

  [.1/454]رسائل اجلاحظ « رسالة يف نفي التشبيه»[ ويف 1/12

ولفظ )املكانفة( بالنون فاشن أيًضا يف لسان أهل ذلك العرص، من ذلك 

البيان » خطبته التي نقلها اجلاحظ يف هـ( يف141قول يزيد بن الوليد )ت

)فإن أنا وفيت فعليكم السمع والطاعة وحسن املوازرة «: 4/124والتبيي 

هـ(: )... بام التمس به أمري املؤمني 155واملكانفة(، وقول  هارون الرشيد )ت

اجتامع ألفتهام وموّدُتام وتواصلهام وموازرُتام ومكانفتهام عىل حسن النظر 

، تح حممد أبو الفضل إبراهيم[. وقد اجتمع 7/472]تاريخ الطربي  ألنفسهام(

  يف كال النصي لفظا )املوازرة( و)املكانفة( كام يف نّص اجلاحظ.

(: )فإذا كان ذلك كذلك فَمن أوىل بأن يكون من 115قال يف )ص -15

  املخاطبي املطاعي من أيب بكر وخليله وصفّيه(.

  «(.وخاله»يف األصل: وعّلق هارون عىل )وخليله(: )

  قلت: الواو مقحمة هنا ألن أبا بكر هو )خليله(.

دَت أن جتد...(.115قال يف )ص -40   (: )... لو جه 

دت( بكرس اهلاء. ومل ت ضبط يف املخطوط. وهو  كذا ضبط هارون )جه 
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  خطأ شائع. والصواب )جَهدت(، من باب )َنَفع(.

(.(: )واّدعوا أن هذه األ130قال يف )ص -41   خبار كلَّها باطل 

والصواب )كلُّها( بالرفع ليكون )باطل( خرًبا هلا ألهنا إذا ن صبت توكيًدا 

لـ)األخبار( وجب أن يقال: )باطلة( ليقع التطابق بي املبتدأ واخلرب لوقوعها 

  حي إذ خرًبا عن )هذه(.

(: )إن كنت عىل يقي أنك أوىل هبا فاجعلها 135قال يف )ص -44

  وحق دعواك من باطله(. شورى، بيعه

  وعلق هارون عىل آخر هذا الكالم بقوله: )كذا يف األصل(.

 قلت: هذا رسمها يف املخطوط:

 
وقد تكون حمّرفة عن )فاجعلها شورى يتميز )أو يتبي( حّق دعواك من 

  باطله( أو )باطلها(.

  (: )فهذا إىل أن يكون حجًة عليكم أقرَب(.131قال يف )ص -45

( بالرفع ألنه خرب )هذا(.والصواب )   أقرب 

ًبا 137قال يف )ص -42 (: )فأقبل عليهم سهيل بن عمرو واعًظا ومعرِّ

  ومذّكًرا(.

  وعلق يف احلاشية: )التعريب: التبيي واإليضاح(.

قلت: لفظ )التعريب( ليس من معهود كالم اجلاحظ. ولعل الصواب 
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ًفا(، يشهد بذلك قوله قبل  )ص ض مسرتيب ُيتاج إىل (: )أو خائ35)ومعرِّ

(: 155التعريف(. وهو بمعنى تفسري هارون للتعريب. وقوله أيًضا بعد  )ص

ا عليهم ومعّرًفا هلم مواضع غلطهم(. وقال يف  احليوان »)فبدرهم باخلطبة حمتجًّ

)وهذا كتاب موعظة وتعريف وتفّقه وتنبيه(، فجمع بي )املوعظة( «: 1/53

ع يف موضعنا ه ف(. وقال أيًضا يف و)التعريف( كام مج  ذا بي )الواعظ( و)املعرِّ

ا «: 1/22احليوان » )وهو البيان الذي جعله اهلل تعاىل سبًبا يف ما بينهم، ومعرّبً

  عن حقائق حاجاُتم، ومعّرًفا ملواضع سّد اخلّلة ورفع الشبهة(.

ّف 153قال يف )ص -41 (: )ومن رجل شديد يف بأسه ضعيف يف دينه خم 

  اهلّمة حاملن يف هدوء الناس وأمنهم(.يف ذات يده بعيد 

قلت: )حامل( تصحيف، صوابه )خامل( باخلاء، يدّل عىل ذلك قوله يف 

السطر الذي يليه: )يرى أن يف اهل يج ظهور نجدته وخروجه من اخلمول إىل 

  النباهة(. وليس لـ)حامل( معنًى.

  (: )فام معنى قول أبو بكر(.400قال يف )ص -41

  . وكذا هو يف املخطوط.صوابه )أيب بكر(

(: )ولو أن األنصار كانوا قد سّلموا للمهاجرين 402قال يف )ص -43

  يف البدء فلم يفارقوا، ومل يتامَدوا...(.

قلت: )ومل يتامدوا( تصحيف. والصواب )ومل ينحازوا(، يشهد بذلك قوله 

[: )ثم الذي كان من 2/511]رسائل اجلاحظ « مقالة الزيدية والرافضة»يف 

جتامع األنصار حيث انحازوا من املهاجرين وصاروا أحزاًبا(. وجيوز أن ت قرأ ا
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أيًضا )ومل ينامزوا( أي مل يتميزوا عنهم وينفصلوا. وهو من ألفاظه، فقد قال 

(: )وإنام البلية العظمى والداهية الكربى أن تنامز العاّمة حتى 412بعد  )ص

ظلمة(. وجيوز أن يكون يصري بعضها مع اخلاصة، وبعضها مع البغاة وال

  اللفظان لفًظا واحًدا فتصّحف يف أحد املوضعي املذكورين.

(: )كام ترى من فضل حال املنيع الرهط اجلميل 401قال يف )ص -47

وائه املبتىَل يف  واء واملعاَف يف بدنه الكثري املال عىل الذليل الرهط الذميم يف ر  الرُّ

  بدنه القليل ذات اليد(.

م( كذا يف النرشة، وكذا هي يف املخطوط. وهي تصحيف، قلت: )الذمي

ميم(. وفرق  ما  ميم( و)الدَّ ميم(. وكثرًيا ما يقع اخللط بي )الذَّ صواهبا )الدَّ

بينهام أن )الّدميم( بالدال: القبيح الصورة. و)الذميم( بالذال: املذموم ألي 

وائه(. وا . وقابله سبب كاَن. واملراد هنا )الّدميم( ألنه قال: )يف ر  : املنظر  واء  لرُّ

واء.   أيًضا باجلميل الرُّ

  ومثل ه البيت املشهور أليب األسود الّدَؤيّل:

 رائر احلســـناء قلـــن لوجههـــاـكضـــ

 

ــــدميم    ــــه ل ــــا: إن ــــًدا وبغًي  حس

 

 

 

 

 

 

  فإن صواب روايته )َدميم( بالدال.

  (: )وكان ال يرى أن الفروسية أصل لإلمامة(.411قال يف )ص -45

لفروسية( كذا كتبها هارون، وكذلك هي يف املخطوط. وهي قلت: )ا

َرشّية( كام هو ظاهر  من املعنى.   تصحيف، صواهبا )الق 
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  (: )إنام هذا َزب د من َزب د الشيطان(.412قال يف )ص -50

بد، بالفتح ]أي فتح الزاي وسكون الباء[:  وعلق هارون يف احلاشية: )الزَّ

  الرفد والعطاء(.

َبد من َزَبد الشيطان( بفتح الزاي والباء، أي هو مثل  زبد قلت: صوابه )زَ 

  السيل ال حمصول له وال بقاء، بل يذهب جفاًءا.

(: )والذين نحلوا عمر العصبية رجالن: رافِض 441قال يف )ص -51

ته إىل العجم واملوايل...(. ق    أحّب أن َيم 

ته( أي جيعله ممقوًتا. مقِّ   صوابه )ي 

  )... وجعل إليه طالق نسائه وأنه قسـم النار(. (:457قال يف )ص -54

  وعّلق هارون يف احلاشية: )كذا يف األصل(.

قلت: صوابه )قسيم النار(. وهو حديث ي نسب إىل عيّل ريض اهلل عنه. 

ه مع تأويله يف  البن قتيبة ويف « ، تح اجلبوري4/110غريب احلديث »والتمس 

ه.   غري 

ر كان مع النبي يف الغار، وقد نطق به (: )إن أبا بك455قال يف )ص -55

  القرآن وثّبته اإلمجاع(.

قلت: )وثّبته( غري منقوطة يف املخطوط. وجيوز أن ت قرأ )وبّينه(. ولعله 

.   أليق 

نك ر ومل ُيتّج ومل يفَرق ومل يتعّجب(.420قال يف )ص -52   (: )فلم ي 

يف األصل  عّلق هارون يف احلاشية عىل )يفرق( بقوله: )الفرق: اجلزع.
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  «(.ومل يعرف»

ف(، أي مل يبيِّ  عرِّ قلت: ما يف األصل هو الصواب. وت ضبط هكذا )ومل ي 

  (.42حقيقة األمر. وانظر الكالم عىل هذا اللفظ يف امللحوظة )

(: )إن يف تسمية بنيه بأسامئهم دليل  عىل تعظيمه 421قال يف )ص -51

  هلم(.

  والصواب )دلياًل(.

(.421قال يف )ص -51   (: )وحكم اإلسالم غالن

 ) ( بالغي املخطوَط. والصواب )عالن قلت: تابع هارون  يف رسم )غالن

  بالعي.

(: )... مل يبق مّحال أغثر وال يطاف غّث وال خامل 412قال يف )ص -53

فل وال غبّي كهام وال جاهل سفيه إال وقف عليه والحاه...(.   غ 

ب. واحلرف األول مهمل يف  وعلق هارون عىل )يطاف( بقوله: )كذا يف

  األصل(.

قلت: لعل صواهبا )َبّطال(. ثم وجدت هارون أصلح ذلك إىل )بّطال( يف 

[ وعّلق عىل ذلك بقوله: )البّطال: ذو 2/20]رسائل اجلاحظ « مقالة العثامنية»

، «يطاف»الباطل... ويف النسختي وع ]وهو رمز نرشته من كتاب العثامنية[: 

(.ولعل وجهه ]ما[ أث   بتُّ

(: )فإن كانوا إنام حكموا عىل اهلل بفعل ذلك ألنه 431قال يف )ص -57

أسلم هلم من اخلطأ وأبعد هلم من الغلط إال أهنم قد وجدوا بذلك خرًبا 
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  قائاًم...(.

الصواب )ال أهنم وجدوا ...( وليس )إاّل( كام يوجب ذلك تفّهم  معنى 

  الكالم.

 لحوظات عىل هذه النرشة.وقد تّم بذلك ما وقفت عليه من امل

│ 
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ية( لابن هشام  (1)نقد إحدى نشرات )شرح اللمحة البدر
 

 
 

خميبة لآلمال، فهي مشحونة « رشح اللمحة البدرية»هذه النرشة لـ

بالتصحيف والتحريف، وقلام خيلو بيت فيها من ذلك  ومل يعتمد حمققها إال 

السابقتي من غري أن عىل خمطوطة واحدة ليس هلا كبري قيمة وعىل الطبعتي 

يرجع إىل خمطوطاُتام الثالث، ومل خيرج أبياُتا وال نصوصها، وخلاًل غرَي ذلك 

 كثرًيا.

                                                           

 هـ.1220/ 3/ 42هـ و 1220/ 3/ 13( ن رش يف فسبك وتويرت يف 1)
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 وهذا تفصيل القول فيها:

ل ما أمجلته من القول يف ذّم النرشة اجلديدة  سألني بعض أصحايب أن أفصِّ

أن البن هشام التي أخرجها )صالح سهيل محودة( و« رشح اللمحة البدرية»لـ

أدّل طالب العلم عىل أخطائها، فقلت: إن هذه النرشة قد بلغت من الفساد 

مبلًغا ال ينفع معه التقويم. وقد حكوا أن رجاًل قرأ عىل األصمعي فجعل يغَلط 

واألصمعي ساكت ال يرّد عليه. فقيل له: مل ال ترّد عليه؟ فقال: لو عل مت أنه 

 يفلح لرددت عليه.

عض األصول الفاسدة التي أقيمت عليها هذه ولكني سأقترص عىل بيان ب

النرشة حتذيًرا للناس أن ينخدعوا ببعض املحققي الذين يتخذون من كتب 

الرتاث مرتًعا لعبثهم وجهلهم واستخفافهم ثم ُيتالون لرتويج ذلك بنمنمة 

ة كَكت ب بعضهم  الغالف وتزويقه وباألوراق الصقيلة وببعض األلفاظ املومه 

ق عىل عرش نسخ خطية( أو )ي طبع كاماًل ألول مرة( أو عىل الغالف: )ُي   قًّ

ق عىل نسخة مقروءة عىل املؤلف( أو َيكتب عىل الغالف أنه أحلق بالكتاب  قَّ )ُي 

وع القارئ أنه من أهل العلم وأنه جار عىل هنجهم،  حاشية ساّمها كذا ليقع يف ر 

 وهي ال تساوي شيًئا.

أن املحقق « رشح اللمحة»رشة لـفمن هذه األصول الفاسدة يف هذه الن

) ( مل يستوف تتّبع نسخها، فلم يكّلف نفسه حتصيل النسخ الثالث التي اعتمد 

قا النرشتي السابقتي لكي يسربها فيعرف منازهلا وأهّيا أدنى إىل  عليها حمقِّ

الصحة وأحّق بالتقديم فضاًل عن غريها مع رضورة ذلك يف صناعة التحقيق 
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عليه إذ إن اثنتي منهام حمفوظتان يف دار الكتب املرصية. وقد  ومع سهولته أيًضا

حة مقاَبلة مل ت عتَمد من قبل  وجدت بتفتيش رسيع يف الشبكة نسخة رابعة مصحَّ

 ال يف هذه الطبعة وال يف اللتي سبقتاها.

تبت  وإنام اعتمد املحقق ) ( عىل نسخة خمطوطة واحدة وصفها بأهنا ك 

عتيقة متقنة كاملة. وقد جانب الصدق يف هذه هـ وأهنا نسخة 775سنة 

تبت سنة  م يف آخر 575الصفات األربع كلها، فالنسخة إنام ك  س  هـ كام ر 

خه للكتاب  املخطوط. وقد نّص الناسخ عىل ذلك أيًضا باحلروف يف آخر نس 

السابق له يف املجموع. وال وجه لوصفها بالع تق وهي منسوخة يف القرن 

ه هلا باإلتقان عجيبة أيًضا. وهيهات منها اإلتقان  وأّنى يكون  العارش  ووصف 

نًا من يصّحف )املؤّلف( إىل )املواز(، و)الرماين والكسائي( إىل )الزماين  متق 

واملكاين(، و)ساهًيا( إىل )شاهًدا(، و)باعد أم عمرو( إىل )عدام عمرو(، 

ان( و)ي رشب( إىل )يرسي(، و)النفي( إىل )البقا(، ويلحن فيكتب )وجه

ه هلا بالكامل ليس بحّق أيًضا، فإن يف  )وجهي(. وأمثال هذا كثري  ووصف 

مصّورة النسخة التي عّول عليها كثرًيا من األسقاط، بعضها يصل إىل صفحتي 

. عىل أنه لو 111، بل إىل أربع صفحات كام يف ص45وص 140كام يف ص

رة أخرى هلذه تقىّص يف البحث لوجد هذه الصفحات الساقطة ثابتًة يف مصوّ 

 النسخة كام وجدتُّ أنا، ولكنه الكسل واالستخفاف 

ورّس اعتامده عىل هذه النسخة دون غريها هو أهنا منشورة عىل الشبكة، 

 فال ُيتاج حتصيلها إىل أدنى جهد.
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وليته مع ذلك اكتفى بنسخها وإخراجها، إذن لكانت أخطاؤه أقّل، 

 بالتصحيف والتحريف نسختي ولكنه جعَل النرشتي املطبوعتي اململوءتي

معتَمدتي يف نرشته، وقابل نسخته الوحيدة عليهام فتفاحش خطؤه وعظ مت 

جنايته عىل هذا الكتاب، إذ ليس من اجلائز أن يوَثق بدّقة نقل حمققي النرشتي 

السابقتي جلميع ما يف املخطوطات عىل وجهه من غري ما نقص وال زيادة وال 

غني عن تغيري، وال أن ي طَمأ ّن إىل صّحة قراءُتام جلميع ما فيها اطمئناًنا ي 

 مراجعة خمطوطاُتا.

ومتى اعتمد املحقق عىل النرشات املطبوعة املشحونة بالتصحيف 

والتحريف ثم مل ي رزق مع ذلك فضَل علم وال ثقوب نظر وال صدق نصح وال 

أراده توّخي إتقان فال عجب أن خيرج النّص ممسوًخا مشّوًها عىل غري ما 

فه. وقد ظهر ذلك بيِّنًا يف أبيات هذا الكتاب إذ قّلام خيلو بيت منها من  مؤلِّ

تصحيف أو حتريف. وقد اغرّت يف أكثر ذلك بأخطاء املحّقَقي السابَقي يف 

الضبط مع أهنام نّصا عىل أن ضبط األبيات بالشكل إنام هو من عملهام )ط 

 (:127/ 1. ط صالح رواي 447/ 1هادي هنر 

ّم عــــىل فســــادن إ ــــرح ر   ذا مــــا اجل 

 

ــــب    ــــريط الطبي ــــه تف ــــّي في  تب

 

 

 

 

 

 

وفوق هذا كّله فإنه مل خيّرج شيًئا من أبياته البتة وال شيًئا من نصوصه إال 

ما ندَر، ومل يصنع له فهارس ت عي طالب العلم والباحثي عىل سهولة الوصول 

عىل غالف الكتاب إىل مسائله وشواهده  ثم ال جيد مع ذلك حرًجا أن يكتب 
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)قدم له وحققه وضبط نّصه ووضع حاشيته فالن(. وهذا أغيظ ما يكون كام 

يقول اجلاحظ يف شبيه هبذا الصنيع. وقد شغَل نفسه بداًل من ذلك بام ساّمه 

)الذّب عن أيب حّيان( فكان )معرتًضا لعنَنن مل يعن ه( كام تقول العرب، وأصبح 

 مَثل ه:

 تكمرضـــعة أوالد أخـــرى وضـــّيع

 

 بني بطنها، هذا الضالل عن القصـد   

 

 

 

 

 

 

 

وأكثر املشكالت التي نعانيها إنام سببها إمهال كثري من الناس ألعامهلم 

هم فيها واشتغاهلم بأعامل غريهم التي مل ي طالبوا هبا وال  الواجبة عليهم وتقصري 

 ُيسنوهنا وإن حاولوها.

بيات فقط من وقد رأيت أن أعرض بعض األخطاء التي وقعت يف األ

 هذه النرشة اجلديدة. وهي كافية يف بيان قيمتها ويف اإلنباء عن ما وراءها:

ــــرتَض -1 ــــاحلكم ال ــــت ب ــــا أن  م

 

 

 وال األصيل وال ذي الرأي واجلـدل 

 

 

 

 

 

 

 

الصواب )الرتَض حكومته( كام هو ظاهر. وكذلك هو يف . (53)ص 

 املخطوط واملطبوع.

ــا -4 ــا فرًح ــدو الهًي ــالريوح ويغ ــا ك  م

 

 

 مشـــمًرا مســـتديَم احلـــزم ذا رشـــد   

 

 

 

 

 

 

 

تابع يف هذا نرشَة هـ )وهو اختصار طبعة هادي هنر(. وهو . (53)ص

خطأ صوابه )مشّمر مستديم  احلزم ذو رشد( كام يف نسخة البلبييس. وقد 

أخذت هبا نرشة ط )وهو اختصار نرشة صالح رواي(، أي ليس املشمر احلازم 

(. وهذا  ذو الرشد كالذي يروح ويغدو ر  الهًيا فرًحا، كام تقول: )ما كزيد عم 
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ختليص الشواهد »البيت من موضوعات ابن مالك. وهو عىل الصواب يف 

البن هشام نفسه. ويف خ )وهو اختصار النسخة التي اعتمدها صاحبنا( « 112

)مشمًرا ... ذو(. وهو خطأ. فاملحقق ) ( هنا مل يتبع ما يف خمطوطته عىل خطئه 

وفَّق إىل اختيار الصواب.ومل ينبه   عىل ذلك، ومّلا خالفها مل ي 

ــزر   -5 ــَك مــن املئ ــدا هن  ــد ب  وق

 

 

 

( ألنه خطاب المرأة كام هو معروف. وهو يف . (11)ص  الصواب )هنك 

خ )فقد(. ومل يأخذ به وال نبه عليه. و)هنك( فيها غري مضبوطة. وقد ضبطها 

 املحّققان السابقان بالكرس عىل الصواب.

ـــــاإذ -2 ـــــة غادره نّ ـــــوى يف ج   ا ه

 

 

 من بعد ما كانـت خًسـا وهـي زكـا 

 

 

 

 

 

 

 

ّثة( كام يف رشوح مقصورته وغريها، انظر مثاًل . (12)ص  الصواب )ج 

وكذلك هي يف خمطوطَتي حفيد ابن هشام والبلبييس «. 425رشح ابن خالويه »

نام ويف خمطوطته )خ( التي اعتمد عليها. وقد أخذ بذلك نشار )هـ( فأصاب. وإ

عدل صاحبنا عن خمطوطته وأخذ بام يف خمطوطة الكردي التي اعتمدها رّواي 

ّثة( جهاًل منه بوجهها، فاغرّت حمققنا  يف هذا املوضع ألن رّواًيا قطع بتحريف )ج 

بذلك مع أن رواًيا مل هيتد إىل ختريج هذا البيت يف املقصورة ورشوحها وحّرَف 

 ع أن ابن هشام فرّسه قبل البيت )زكا( إىل )ذكا( ومل يصب يف تفسريه م

 عـــىل أحـــوذيي اســـتقلت عشـــية   -1

 

 

ــــب    ــــي إال ملحــــة وتغي ــــام ه  ف

 

 

 

 

 

 

 

الصواب )عشيًة( بالنصب، ظرف زمان. وكذلك هي يف )هـ( . (11)ص 
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 و)ط( و)خ(.

ـــــامر   -1  ووجـــــوههم كأهنـــــا أق

 

  

 

 

 

 

 

 

 

وهو خطأ صوابه )وجوههم( من غري واو. وكذلك جاء يف . (33)ص 

و)هـ(. وقد عرف حمقق )هـ( ختريج هذا البيت إذ ذكر أنه وجده يف  )خ(

)كأنام وجوههم أقامر(، ولكنه مل يقطع بأنه هو. وهو هو غرَي «: البحر املحيط»

ه )وجوههم كأهنا « 110/ 4الزهرة »شّك، فقد رواه ابن داوود يف  وغري 

نّبه عىل عدوله أقامر(. فلم يأخذ صاحبنا يف هذا املوضع بام يف خمطوطته ومل ي

عنها ومل تنّبهه حاشية حمقق )هـ( إىل مراجعة البيت ومل يوفَّق إىل الصواب حي 

 أخذ بام يف )ط(.

ــــأهنم -3 ــــّم األالء ك ــــى اهلل للش  أب

 

 

ا  ــوَم صــقاهل   ســيوف أجــاد القــي ي

 

 

 

 

 

 

 

كذا. والصواب )يوًما صقاهَلا(. وهي عىل الصواب يف )خ( . (53)ص 

تبت يف )ط (: )يوَم صقاهَلا(. وهو خطأ ظاهر. وبسبب عجلة و)هـ(. وك 

صاحبنا أّلف من هذين الضبطي هذا الضبط املرتاكب اخلطأ. ولو بحث قلياًل 

لتبّي له أن هذا البيت من قصيدة لكثرّي عّزة روهّيا الم مفتوحة ساقها ابن 

 وقبله:«. 55/ 2منتهى الطلب »ميمون يف 

 إذا النّـــاس  ســـاموها حيـــاًة زهيـــدةً 
 

 هي القتل  والقتل  الذي ال شوى هَلـا 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــه -7 ـــب ربَّ ـــريض املني ـــام ي  إن

 مـــا دام معنيًّـــا بـــذكر  قلب ـــه
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يف هذين البيتي ثالثة أخطاء: أحدها )إنام(. والصواب . (113)ص 

(. والثالث )قلب ه(. والصواب )قلَبه(  (. والصواب )بذكرن )وإنام(. والثاين )بذكر 

يق ابن هشام بعده ملا تدهده يف هذا اخلطأ القبيح، قال ابن بالنصب. ولو قرأ تعل

وجود املفعول به، وهو  هشام: )وأقيم اجلار واملجرور مقام الفاعل مع

(. وقد سل مت )خ( من هذه األخطاء إذ وقع فيها )وإنام(، ومل تضبط «قلبه»

الكلمتي املذكورتي. وكذلك سلمت نرشة )هـ(. وإنام تابع يف ذلك نرشَة 

ط(. والظاهر أنه ليس خطًئا من حمّققها، وإنام هو تطبيع بسبب تقّدم حركة )

هاء الضمري، وذلك ألنه ملا أعرب البيتي يف حاشيته ذكر أن )قلبه( مفعول به 

منصوب. وهذا ما يوّكد لك خطر االعتامد عىل النسخ املطبوعة. وهذان البيتان 

رشح »و« 147/ 4هيل رشح التس»من موضوعات ابن مالك. وقد ذكرمها يف 

 «.110/ 4الكافية الشافية 

ــــك اجتاحــــت املنايــــا -5  مــــا أمُّ

 

 

 كــــــّل فــــــؤاد عليـــــــك أمُّ  

 

 

 

 

 

 

 

لذي بعده كذا ضبطها )أمُّك( بالضم. ولو قرأ السطر ا. (141)ص 

مفعول مقّدم(. وقد انقاد يف خطئه هذا  «أمك»لوجد ابن هشام يقول: )و

 ط يف )خ( وال )ط(.ملحّقق نرشة )هـ( يف ضبطه. ومل ت ضب

 هلفــي عليــك لَلهفــة  مــن خــائف -10

 

 

ــري    ــيس جم ــي ل ــوارك ح ــي ج  يبغ

 

 

 

 

 

 

 

( بكرس الالم وجّر )هلفة(. وهو من أبيات . (125)ص  والصواب )ل لهفةن

بطت كذلك يف )ط(  احلامسة. ومل ت ضبط هذه الكلمة يف )خ( وال )هـ(. وض 

 فتابعها عىل اخلطأ.
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ــوص أيب ج -11 ــت قل ــد جعل ــادوق  ي

 

 

ـــب    ـــا قري ـــوار مرتعه ـــن األك  م

 

 

 

 

 

 

 

)أيب جياد( تصحيف عن )ابني زياد( تابع فيه )ط( و)هـ(. . (123)ص 

وهذا البيت من أبيات احلامسة. وروايته هناك )ابني سهيل(. وربام روي )ابني 

زياد(. ووقع يف خمطوطة )خ( التي اعتمدها )بني سهيل(. وهي األصّح ألهنا 

، ومل يأخذ «مغني اللبيب»و« أوضح املسالك»سائر كتبه كـ رواية ابن هشام يف

هبا صاحبنا، ومل ينبه عىل ذلك أيًضا، ومل يراجع مكتبة هذا النّص، وآثر أن 

 يواطئ الطبعتي السابقتي عىل الغلط.

ريـــع -14  بأنـــك ربيـــع وغيـــث م 

 

 

ن الــــّثامال   وأنــــك هنــــاك تكــــو 

 

 

 

 

 

 

 

أحدها ضم ميم )مريع(. يف هذا البيت ثالثة أخطاء: . (115)ص 

ن( كام هو  ن(. الصواب )تكو  والصواب )َمريع( كام يف املعاجم. والثاين )تكو 

ظاهر. والثالث: أنه ضبط الثاء من )الثامال( بالضم أو الفتح، ومل يتعّي أحدمها 

ألن من املساوي الشائنة لنرشته انطامَس أعايل احلركات بسبب تقريب األسطر 

الضبطي خطأ، فـ)الثامل( بالكرس كام يف املعاجم. وقد  بعضها من بعض. وكال

تابع يف هذه األخطاء الثالثة نرشة )ط( حذَو القذة بالقذة، أي مل يعد عمله يف 

ذلك )النسخ واإللصاق(. وقد كانت )هـ( يف هذا أحسن حااًل إذا سلمت من 

 اخلطأين األولي دون الثالث.

  ذىاأل إذا اجلود ومل ي رزق خالًصا مـن -15

 

 

 فال احلمد مكسوًبا وال املـال باقيـاً  

 

 

 

 

 

 

يف هذا البيت خطآن تابع فيهام )ط( من غري إعامل فكر: . (114)ص
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أحدمها )ومل(. والصواب )مل(. وبه يستقيم الوزن. والثاين تنوين )باقيًا(. وهذه 

ألف اإلطالق، فال وجه لتنوينها. وليس هذا بسهو، فقد كّرره يف كثري من 

يات متابًعا يف ذلك خطأ )هـ( و)ط(. وهو يف )خ( عىل الصواب. وهذا األب

 يدّل عىل أن صاحبنا املحقق ) ( ال ُيسن فهم ما ينسخ.

( فأخطأ فيه خطًئا جديًدا ثالًثا، 112ومّر هذا البيت يف موضع آخر )ص

وهو أنه ضبط )مل يرزَق( بفتح القاف املجزومة فكرس الوزن والنحو وكرس 

واهلل املستعان  ولعل القارئ عرف سبب ذلك، وهو أهنا وقعت  أذواقنا معه.

 يف )ط( هكذا 

ــا -12 باهب ــالعقول ح  ــب ب ــاء يلع  خرق

 

 

  
 
ــــامء ــــال باألس ــــب األفع  كتالع

 

 

 

 

 

 

 

باهبا( بالضّم خطأ. والصواب )َحباهبا( بالفتح كام يف . (130)ص )ح 

 املعاجم. وقد سلمت )خ( والنرشتان السابقتان من هذا اخلطأ.

 خَيال به راعي احلمولة طائراً  -11

وفيه خطآن: األول «. كتاب سيبويه»هذا البيت من أبيات . (134)ص

ال( بضم الياء. وقد نجت من ذلك )هـ( و)ط(. والثاين  )خَيال(. والصواب )خي 

 تنوين )طائرًا(. وقد مَض بيانه.

 وما عليـك إذا مـا أخربت نـي دنًفـا -11

 

 

ــوديني  ــا أن تع ــك يوًم ــاب بعل  وغ

 

 

 

 

 

 

 

زيادة )ما( خطأ خمّل بالوزن كام هو بّي. وهي عىل الصواب . (135)ص

يف خمطوطة )خ( التي يزعم أنه معتمد عليها ويف )هـ( أيًضا. وإنام تابع يف ذلك 
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 )ط( عىل اخلطأ.

ت سـوداء الغمـيم مريضـة -13 ريِّ  وخ 

 

 

َدهـاـفأقبلت من أهـيل بمصـ  و   ر أع 

 

 

 

 

 

 

 

ت(. والصواب يف هذا البيت خ. (135)ص ريِّ طآن: األول )وخ 

ت( كام هو ظاهر. وهو عىل الصواب يف املخطوطة واملطبوعتي. والثاين:  ربِّ )وخ 

دها( كام ال خيفى. وقد تابع يف هذا اخلطأ الرصيح  و  دها(. والصواب )أع  و  )أع 

ا )ط(   جدًّ

ـــث -17 ـــة ناك ـــالن ذم ـــا راعن اخل   م

 

 

 بــل مــن وَف ي ـــجد اخلََلي ــل خلــيالً  

 

 

 

 

 

 

 

الن(. والصواب . (131)ص يف هذا البيت مخسة أخطاء: األول )اخل 

د(. والصواب )جَيد( كام هو معلوم. والثالث  )اخل الن( بضم اخلاء. والثاين )جي 

ي ل(. واخلامس )خليال( من غري تنوين. وال يرّبئه أن منها ما قد 
والرابع )اخلل 

ص سلياًم بريًئا من األخطاء ما يكون تطبيًعا ألن من واجب املحّقق أن خيرج الن

وسعه ذلك. وكثرة التطبيعات دليل عىل قلة املباالة وعىل التقصري يف املراجعة. 

وكالعادة فقد تابع حمققنا ) ( يف هذه األخطاء اخلمسة  كلها ضبَط حمقق نرشة 

)ط(. وقد برأت من هذه األخطاء مجيًعا نرشة )هـ(. ويا سالم عىل هذا 

 التحقيق 

 بيديك الـدهر هـل تسـتطع فرم -15

 

 

 نقــاًل جبــااًل مــن ُتامــة راســيات   

 

 

 

 

 

 

 

أخطأ املحقق ) ( يف هذا البيت ثالثة أخطاء: أحدها زيادة . (175)ص

)الدهر(. وهبا ينقصم ظهر الوزن. والثاين )تستطع(. والصواب )تسطيع(. 
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لبيت والثالث جعل ه )نقاًل( أول العجز، وإنام هو آخر الصدر، فمسخ املحقق ا

بذلك مسًخا شنيًعا. وهب أن عنده خمطوطات وأهنا أطبقت عىل ذلك أفلم 

يكن له من الذوق واحلّس ما ينّبهه عىل خطئها ويأخذ بيده إىل الصواب  وهل 

 يعلم ما معنى تقويم النّص يف علم التحقيق؟ والصواب:

ـــاًل  ـــديك هـــل تســـطيع نق ـــرم بي  ف

 

 جبــــااًل مــــن ُتامــــة راســــيات   

 

 

 

 

 

 

 

 ويف مجيع املصادر. «ديوانه»يت للفرزدق. وكذلك هو يف وهذا الب

 تعّفــق بــاألرطى هلــا وأرادهــا -40

 

 

 رجـــال فهّلـــت نـــبلهم وكليـــب   

 

 

 

 

 

 

 

و)هّلت( خطأ حمض. والصواب )فبّذت(. وهذا البيت من . (151)ص

قصيدة مفضلية معروفة لعلقمة بن عَبدة. ويف )خ( )قيدت(. وظاهر  أنه 

 نرشة )هـ( عىل الصواب. ويف )ط( كأهنا )فبّلت(، تصحيف  )فبذت(. وهو يف

وليست بواضحة، ولكن حمققها ) ( أعرب يف الرشح )فبّذت(، فقرأها حمققنا 

)فهّلت(  ولقد عجبت له أّنى أ ف ك عن اإلصابة يف هذه املسألة  أفام يصيب 

ولو بالغلط  وهذا يدّلك عىل أثر استهانته بأمهية مراجعة ما يكفي من النسخ 

 خلطية واستهانته أيًضا بتخريج الشعر وعرضه عىل املصادر.ا

 يـا أم عمــرو، جــزاك اهلل صــاحلة -41

 

 

ــا  ــذي كان ــؤادَي كال ــيّل ف  ردي ع

 

 

 

 

 

 

 

)فؤادَي( بالفتح خطأ ينكرس به الوزن. وقد سلمت . (400)ص

 النرشتان السابقتان واملخطوطة من ذلك.

 أيــا جــبيل ن عـــامن، بــاهلل خليـــا -44

 

 

ــيم ال  ــيَمهانس ــص إيل نس ــبا خيل  ص
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يف هذا البيت خطآن: األول )ن عامن( بالفتح. وضمه خطأ. . (404)ص

ها( بالرفع، فاعل. وقد سلمت نرشة )هـ( من هذين اخلطأين.  والثاين )نسيم 

 ووقعت فيه نرشة )ط( فقّلدها صاحبنا تقليًدا أعمى.

 بعيــد الــدار مقــرتب -45
ن
 يبكيــك نــاء

 

 

 ن للعجــب  يــا للكهــول وللشــبا 

 

 

 

 

 

 

 

)مقرتب( تصحيف تابع فيه )ط(. ويف )هـ(: )مفرتب(. ويف . (405)ص

)خ(: )معرتب(. والصواب )مغرتب( كام يف مجيع املصادر وكام يقتضيه املعنى. 

ريَّ بي أمرين إال اختار أبعدمها عن الصواب   وصاحبنا كام ترى ال يكاد خي 

 ليس مـن مـات فاسـرتاح بميـت -42

 

 

ــــام امل   إن
 
ــــياء ــــت األش ــــت مي  ي

 

 

 

 

 

 

 

نعم )األشياء(، هكذا أثبتها املحقق ) (. والصواب كام هو . (451)ص

معروف يف مجيع املصادر )األحياء(. وكذلك هي يف النسخة )خ( التي اعتمدها 

 ويف الطبعتي السابقتي.

41-  
ن
ـــالء ـــيزى م  ـــن الش د ح م  إىل ر 

 

 

ـــهاد    لَبـــك بالشَّ  لبـــاب الـــربَّ ي 

 

 

 

 

 

 

 

د ح( . (452)ص د ح(. وصواهبا )ر  يف هذا البيت أربعة أخطاء: األول )ر 

الء( ألنه مجع  ل(. والثاين: )م الء(. والصواب )م  مع عىل )ف ع  ألن )َفعااًل( جي 

هاد(.  (، مضاف إليه. والرابع )الشَّ (. والصواب )الربِّ )مآلن(. والثالث )الربَّ

هاد( بالكرس، مجع )شهد(. ومجيع ا ملعاجم واملصادر عىل ذلك. والصواب )الشِّ

ومل ختطئ نرشة )هـ( يف هذه املواضع، وإنام أخطأت نرشة )ط( يف موضعي من 

هذه األربعة، فاستلبها صاحبنا منها وزاد عليها خطأين آخرين وكأنه يقول 
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 لصاحب تلك النرشة: أنا أحق بكثرة األخطاء منك 

 ىـبدا يل أين لست مدرك ما مضـ -41

 

 

ــيًئا  ــابق ش ــاً  وال س ــان جاثي  إذا ك

 

 

 

 

 

 

 

هكذا )جاثيًا( بالثاء والتنوين. وهذان خطآن. أما التنوين . (414)ص

فقد مّر بيانه. وهو متابع فيه لنرشة )ط(. وأما )جاثيا( فصوابه )جائيا( كام هو 

 معروف. وقد ثَبت هذا اللفظ عىل الصواب يف )خ( ويف الطبعتي السابقتي.

 لنـا من عهد عـاد كـان معروًفـا -43

 

 

ـــا  ـــا وقتاهل  ـــوك وقتله ـــر املل  أم

 

 

 

 

 

 

 

)أمر( خطأ. وقد خالف يف ذلك خمطوطته )خ( ونرشة )هـ(. . (412)ص

وكذلك نرشة )ط( أيًضا. وكتَب حمّققنا ) ( يف احلاشية: )هـ: ارس(. وأقول: بل 

هي كذلك يف خمطوطتك ويف )ط( أيًضا، ولكنك مل حتسن قراءُتا. وانظر يف 

هلا يف احلاشية. وكذلك هي يف مجيع املصادر. وهو الذي إعراب حمقق )ط( 

يقتضيه املعنى. وهذا يوكد ما بينته من رضورة مراجعة املخطوطات وختريج 

الشواهد وعرضها عىل املصادر. فمن مل يفعل هذا وال سيام إذا مل يكن له من 

 العلم وجودة النظر ما يعتصم به فإنه ميسء عابث.

  أغامافال بك ما أسأل  وال -47

( هبمزة وبضمة عىل الالم. والصواب )َأساَل(. . (431)ص كتبها )أسأل 

 ) وهي عىل الصواب يف )خ(. ووردت يف )هـ(: )أسأل(، ويف )ط(: )أ سال 

فأخذ صاحبنا من كل نرشة خطأها فاجتمع له خطآن ألن حمقق )هـ( جعلها 

 مضارًعا مهزة فكرس الوزن، وحمقق )ط( مل يكرس الوزن، ولكنه جعله فعاًل 

فأفسد املعنى. وصاحبنا مجع كرس الوزن وإفساد املعنى  وهذا البيت مشهور 
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 معروف الضبط يف املصادر. و)أسال( فعل ماضن من السيل.

وال بد أن أقف هنا وأن أصّد عن النظر يف سائر أبيات الكتاب ألين لو 

هو إال  فعلت ذلك السرتسلت يف الكالم اسرتسااًل طوياًل، فام ذكرته هنا ما

قليل من كثري. وأنا أكره أن أضيع وقتي ووقت القارئ يف تبيي مساوي حتقيق 

ال قيمة له فأكون يف نقدي هلذا التحقيق كمثل رجل أراد أن يبي ضالل ملحدن 

 من املالحدة فذكر أنه يرشب بيده اليرسى وال يسّمي عند األكل.

كّل وجه أصاًل وفرًعا.  وأظنّه صار بّينًا بال شّك أن هذه النرشة فاسدة من

وال أحسب أن قارًئا أو طالب علم يمكن أن يثق بعد ذلك بتحقيقات هذا 

الرجل الذي اّدعى أنه حّقق هذا الكتاب وهو مل جيمع نسخه اخلّطية مع سهولة 

ق يف وصف النسخة الوحيدة التي اعتمد عليها وال  الوصول إليها ومل يصد 

، وعّول عىل مطبوعتي مملوءتي باألخطاء أصاب يف تنزيل ها منزلتها الصحيحة

فقابل عليهام خمطوطته تلك فتضاعف خطؤه، ثم مل يكّلف نفسه مع تقصريه 

ه وال كان من مّهه أن يقّرب  الشديد هذا ختريَج شواهد الكتاب وال نصوص 

الكتاب للقّراء والباحثي بصنع الفهارس الكافية له  وليس له مع هذا كّله من 

 طف الذوق ما ينّبهه عىل مواضع الزلل ومكامن التصحيف.حسن النظر ول

 ولو ترك القطا لنام.

│ 
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ياز  (1)نقد لإحدى طبعات )قواعد المطارحة( لابن إ
 

هـ( 171مّلا اّتَصل يب نبأ نرش  كتاب  )قواعد  املطارحة( البن إياز )ت

، فال  تَسل عن بتحقيق د. عبد اهلل بن عمر احلاج إبراهيم، أرسعت  إىل اقتنائ ه 

ب ه بي يديَّ مأخوًذا بنصاعة  حرف ه وجودة  ورق ه   َويت ورسوري وأَنا أقلِّ نش 

ق يف املقّدمة من أنه بذَل يف  َن ظنِّي به ما ذكَره املحقِّ . وحسَّ
ه  وحسن  إخراج 

ه، بيَد أينِّ ملا رشعت  يف 
حتقيقه غايَة اجلهد  وأفنَى فيه زهرة شباب ه ونفيَس وقت 

رت  ما فيه من قراءت ه وأوغَ  ت ه حتَّى قدَّ ، فام أمتم  ل ت فيه جعَل ظنِّي فيه يسوء 

 النصِّ وضبط ه فقط بأكثَر من مخس مئة  خطأ. وهذا 
 التي تتعلَّق بقراءة 

 
األخطاء

  عَدد  هائل  

ض هذه األخطاَء كلَّها، كام أين  نني من أن أعر   ما ي مكِّ
د من الوقت  ومل أج 

ل   م وطاّلب ه أن أمرَّ هبا فال أنبَِّه عليها، فاستقرَّ رأيي عىَل أن مل أَر من النُّصح  للع 

َض حتَّى أشبَه  ها وما دقَّ منها وغم  مِّ  ومه 
 
َد مجلًة من جسيم  هذه األخطاء أور 

.   الصواب. واهلل املوفِّق 

َب املزيد  فيها، ود َيَمه( ]ص  -1 ري َصو  م  قاَل: )احلمد هلل... محًدا...، وي 

ه ال باهلَمزة. [. والصواب:5 ى بنفس   ألّنه يتعدَّ
 
ري( بفتح الياء   )وَيم 

ل وب  -4 ، وَُي لُّ يف الق  ه  ع  ب  به نف  ر  َبه ترتيًبا َيق  )... أن أضَع كتاًبا... وأرتِّ

                                                           

 هـ.1255/ 5/ 15 -14ا بي ( ن رش يف ملتقى أهل اللغة م1)



     
 

262 
 

[ ) ه  ع  فًة عن )جي ّل( كام يقِض  املعنَى.5َوق  ّل( أراها مصحَّ
  [. وكلمة )ُي 

، يا -5 ( ] ضبَط هذا البيت هكذا: )يا جعفر  ، يا جعفر  [. 41جعفر 

: )سالم  ( بالتنوين  اضطراًرا عىل حذو  ، يا جعفر  ، يا جعفر  والصواب: )يا جعفر 

ل   ، وذلَك أن الكّف ال يدخ  اهلل يا مطر  عليها( ألنَّ اطِّراحه خي  ّل بوزن البيت 

.   بحَر الرَجز 

2- [ ) قنَع( بكرس ا41)وَمقنع  من احلرير  أصَفر  ، [. والصواب: )وم  مليم 

ناع. نها كالق  . وهو ما تغطِّي به املرأة رأسها وحماس    اسم  آلةن

 تفاَوت األمر   -1
اًل كام ذكر أبو زيدن )وجيوز أن يكون بنى من الفنِّ تفاع 

ًتا، فقال: تفان ن( ] ًتا( هو 42تفاو  اًل( و)تفاو  [. والصواب يف ضبط )تفاع 

ًتا(. وهو بيِّ  ال َُيتاج
اًل( و)تفاو  . )تفاع    إىل إيضاحن

ب( ] -1 س ألن نظريه يرض  ج  ب(.41)فاألّول  َنر    [. والصواب: )نرض 

ل، وتفع ل، وهذان املثاالن ال  -3 ب، ووزهنام يفع 
ر، وتغل  )... يشك 

  [. والصواب حذف  )إال( هذه.43يكونان  إالَّ يف األسامء( ]

ق يف احلاشية 47)وهذا ظاهر مع االنرصاف( ] -7 أّن يف [. وذكر املحقِّ

  نسختي خمطوطتي )مع االتصاف(. ولعّل الصحيح )اإلنصاف(.

َزيان،  -5 )واملقصور... وما زاد عىل ثالثة فبالياء كقول ك: َمغ 

َيان( ] ش  رَت  س  ، 55وم  ي ألنه مقصور  َشيان( بفتح الشِّ رَت  س  [. والصواب/ )وم 

َشى(. رَت  س    أصل ه )م 

، ووافَقهم ابن كيسان إال أنه )وأجاَز الكوفّيون طَلحون، وطَلحي -10



             
 

113 
 

احلاشية[. والصواب: )طل حون، وطل حي( بإسكان الالم كام  55يفتح الالَم( ]

.   هو بيِّ 

11- [ ) ن َخَراه بدمن ن َخَراه( هبذه الصورة خطأ. 25)وتداعى م  [. وضبط )م 

راه(. ن خ  راه، أو م 
ن خ  راه، أو َمن َخراه، أو م    والصواب: )َمن خ 

( ])وهذ -14 َن(.21ا مشرَتك نحو: أينَنن   [. الصواب: )أي 

15- [ ) ة  َ (.27)وللفتحة َعرش  ة  ي )َعرَشَ   [. والصواب فتح  الشِّ

12- [ ) (.15)فإين رشيت  احلل َم بعدَك باجلهل    [. والصواب: )بعدك 

 صارت  حاجت ك؟( ] -11
ة  حاجةن ه: أيَّ [. 11)ما جاءت حاجت ك، تقدير 

َة حا .والصواب: )أيَّ م  ...( بالنصب ألنه خرب  )صارت( مقدَّ
  جةن

11- [ ) َحج  بالكالب  ذ 
احلاشية[. والصواب:  11)وساقت لنا م 

.) ج 
ح    )َمذ 

13- [ ) َبعن الَفزاريُّ بيِّع  بن  ض  رين 15)وقال الرُّ ( كَأم  ب يع  [. والصواب: )الرَّ

 وضمِّ البا
( بفتح الضاد  ، بن  )َضب عن َهرين ( كز  َبي ع    ء.أو )الرُّ

17- [ ) ر 
وا زاًدا فإنك عاق  م 

د  وا(.74)إذا ع  م 
  [. والصواب: )َعد 

15- [ ) َتامي ن  م  م  ه  ض  هم(.101)إلينا ولكن َبع  ض  واية: )ب غ    [. وصواب الرِّ

40- [ ) [. والصواب: )رأسَك( بفتح 101)أفنان  رأسك  كالثَّغام  امل خل س 

  الكاف.

نِّ ذاون جمدَّ  -41  كالشِّ
فن 142د ( ])عىل حَشفن [. والصواب: )عىل حش 

...( بكرس الشي  األوىَل وفتح  الثانية. ورشحها معروف. نِّ   كالشَّ



     
 

264 
 

44- [ )... [. والصواب: )قضيًَّة( بالنصب، 141)عَجب  لتلك قضيَّة 

.   حال 

45- [ )   [. والصواب: )مل يكن...(.121)وزدّتك حبًّا مل يك  قّط يعَرف 

خون -42 ب ه السُّ
( ]وا )يعج  ود  خون  والرَبود ( 121لرب  [. والصواب: )السَّ

.
 
ي والباء   بفتح السِّ

.125)وجاء زيد  راك ًضا( ] -41   [. والصواب: )َركًضا(، مصدر 

يف  حتـــى يقـــا -41  )وأرَشب  بـــالرِّ

 

 ) يف مــا قـد دَجــن   َل أال طـال بـالرِّ

 

 

 

 

 

 

. من غري فصلن  ([. والصواب: )يقاَل 115]  يم الوزن    ليستق 

ا إنك ذاهب( ] -43 ا أنك ذاهب(.111)حقًّ   [. والصواب: )حقًّ

47- [ ) جال  احلاشية[. والصواب:  135)ومل يشفق عىل نغض  الرِّ

.) خال    )الدِّ

ع -45 َتّد هبا يف العربية بدليل صّحة )وقد عرفَت أن األموَر العارضَة ال ي 

َيا» ؤ  ء»و، «ر  َيا»[. والصواب: )171( ]«يَشء»، و«َضو  و  ، «َضون »، و«ر 

هم االعتداَد بالعارض  ألوجبوا قلَب الواو يف «يَشن »و (. يريد أّنه لوال ترك 

يا( ياًءا عىل حدِّ )سيِّد( وألوجبوا أيًضا قلَب الواو يف )َضو( والياَء يف  و  )ر 

كها وانفتاح ما قبلها.   )يَش( ألًفا لتحرُّ

50- [ ) ها مل ت يَثم    )لو قلَت(. [. والصواب:405)لو قلت  ما يف قوم 

 ربام تكـَره النفـوس  مـن األمــ) -51

 

 ) قـــال   ــــر  لـــه ف رَجـــة كحـــلِّ الع 
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ر بن  العالء يف 411]  [. والصواب: )له َفرجة( بفتح الفاء، وخرب  أيب َعم 

. ( بجرِّ الالم 
  هذا معروف، و)العقال 

54- [ )...  نواعم 
( [. والصواب: )نواعمَ 413)فحورن قد هلوت  هبّن عين

  ألنه نعت لـ)حور( املجرورة.

55- [ )... [. والصواب: )ضارب  441)مررت  برجلن ضاربن زيدن

.)   زيدن

نعم  عىل الناس( ] -52 د األمرَي ي  د(، من 455)اقص  [. والصواب: )اقص 

  باب رضَب.

51- [ )   [. والصواب: )آث َر( بكرس الثاء.423)إىل اإلصباح آَثَر ذي أثري 

ًسا... فعند ذلَك( ] )ال جتَزعي أن -51 نف  [. والثابت: )إن 417م 

.) ًسا... فعند ذلك  نف    م 

  [. والصواب: )أما زيًدا(.431)أما زيد  فأنا ضارب( ] -53

57-  ،) )أما يوم  اجلمعة فزيد  خارج(، )أما يوم  اجلمعة فإن زيًدا منطلق 

[ )   [. والصواب: )يوَم(.433، 431)أما يوم  اخلميس فإن زيًدا صائم 

55- [ )... ا فضلة  [. والصواب )فضلًة(، 431)والظرف  الواقع بعد أمَّ

.   حال 

  [. والصواب: )وإنَّام...(.471)وإنَّ مل يكن ذلك صواًبا( ] -20

ــي -21 بِّ ــالَب ح 
ــي وط  ك إنن  )لعمــر 

بـــــه َتـــــَراه  ي طيـــــف  بـــــه وي عج 

 

ـــــَد الظَّنونـــــا   لكـــــاملَترَبِّض  الثَّم 

ـــ ـــَع العيون ـــه  قَط ـــيَق جممِّ
 ا(وض 
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د(. والصواب:  [.475] ، األول: )الثَّم 
ن
يف هذين البيتي ثالثة أخطاء

يَق(. والصواب:  )الثََّمد(. والثاين: )َتَراه(. والصواب: )َثَراه(. والثالث: )وض 

ق ذكَر أنه مل يقف عليهام. ومها يف  (. وخطأ رابع، وهو أنَّ املحقِّ يق  أمايل »)وض 

ه. ويف  «اللسان»نهام يف ، واألول م«(14/ 5القايل )  «األمايل»)ثمد(، وغري 

بَّى(، اسم امرأة. وال أستبعد أن يكون هو الصواب، ويكون  بِّي( )ح  مكاَن )ح 

ًفا عنه. وهو أشبه بأسلوهبم.   الثاين مصحَّ

24- [ )   [. والصواب: )صاحَب قوم(.455)وهو صاحب  قومن

25- [ ) (.[. والصواب502)... ممَّا ت طيح الطواي ح  ح 
  : )الطوائ 

22- [ ) َلق  وَمات  وبيداء  َسم  (.515)من األرض م  َماة    [. والصواب: )َمو 

ها( ] -21 (.512)إذا هي مل يكَرم  عيّل كريم  م  ر    [. والصواب: )َيك 

21- [ ) نديِّ
ر(.511)المرئ القيس بن َحَجر الك  ج    [. والصواب: )ح 

23- [ ) والصواب: )لعينيَك(. [. 517)لعينيك  من ماء الشؤون وكيف 

ق كثرًيا ما خيلط بي خطاب املذكر واملؤنث.   واملحقِّ

احلاشية[. والصواب: )النِّجاد(  541)يويف ويرتقب النَّجاَد كأنه( ] -27

.) دن   بكرس النون، مجع )َنج 

ها( ] -25 ام  َّ  رص 
لَّةن ل  خ  ها( بفتح 545)وخَلرَي  واص  ام  [. والصواب: )رَصَّ

  الصاد.

قحمة، وال صلة هلا باملتن البتة. 554اشية اخلامسة يف صفحة احل -10   م 

11- [ ) [. أشار املحقق يف احلاشية 520)وكن حافًظا هلل والدين شاكر 
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(. وكان ينبغي له  األوىل إىل أن يف بعض النسخ )وكن شاكًرا هلل والدين  شاكر 

ا اختيار املصنِّف كام تَرى يف ص    .521أن خيتارها ألهنَّ

د( ] -14 تَّح  ا بمعنى م  َديَّ َتَحُد(.524)وكذلك ح    [. والصواب: )م 

و( ] -15 رن  َعم 
بت  من رضب  زيدن الظريف  [. والصواب: 525)َعج 

ا الناس  كلِّهم  مجيًعا( فذَكر أنَّ  ديَّ و( بالرفع ألنه أراد أن يفرسِّ قوَله: )ح  ر  )َعم 

ا( مصدر  مضاف  إىل مفعول ه، وهو )النَّاس َديَّ ى )ح  (، كأنَّه قاَل: )نحن نتحدَّ

الناَس كلَّهم مجيًعا(، وإذن جيوز يف تابع  املضاف إليه، وهو )كّلهم(، اجلّر محاًل 

ه، وهو )الناس(، والنَّصب محاًل عىل حمّله. ومثَّل له بقولك:  عىل لفظ متبوع 

و( إذ املعنى )عجبت من أن رضَب زيًدا  ر   َعم 
بت من رضب زيدن الظريف  )عج 

و( فاعل و)زيد( جمرور لفًظا منصوب حماَلًّ، فيجوز الظري و(، فـ)َعمر  َف َعمر 

.   لك يف تابعه )الظريف( اجلرُّ والنصب 

ذي الناس( ] -12 تَّخ  ين( )وم 
ذ  تَّخ  [. والصواب: 521)تقديره: حمافظي م 

ي(. َتَحدِّ ين( و)م  َتَحدِّ   )م 

ي نَا( ] -11
  ي نَنَا( بنوني.[. والصواب: )َبن  521)وكان األصل: عن َبن 

11- [ ) ل  ني  الكوام  َديه سبعوَن السِّ [. والوجه املعروف: 510)بَفو 

نبغي أن ي ضبَط به. نَي(، وهو الذي ي    )السِّ

ًما...( ] -13  
ًما(.515)لو خياف  هلا رص  ًما(، أو )رَص   [. والصواب: )رص  

َى األخض -17
 ريِّي إنهـ)سأمحي مح 

ــر األ ــل يَل يف احل م  ــبة  وه م  ن س ــاج   ع

 

  راـَأَبى النـاس  إال أن يقولـوا ابـن  أخضـ 

ــــون وأ نَكــــرا( م  ـــا يزع   فــــآَنف  ممَـّ
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        [512.]  

ى األخرضيِّي(. 
، وهي قوله: )سأمحى مح 

ن
ويف هذين البيتي ثالثة أخطاء

(. والصواب: )فآنَف(  اَء(. وقوله: )فآنف  وال يستقيم به الوزن. والصواب: )مح 

  ب. وقوله: )وأ نَكرا(. والصواب: )وأ نك را(.بالنص

وا( ] -15 م 
هرَة األخيار  قد َعل  ن بني ز 

[. والصواب: 512)أو م 

وا(. م 
ل    )ع 

10- [ )... قايشِّ ( بفتح 511)قلت  يوًما للرُّ قايشِّ [. والصواب: )للرَّ

  الراء.

11- [ ) ل  متن ه  ( 517)َلدن  هبّز الكفِّ يعس  ل  من باب [. والصواب: )يعس 

  رضَب.

لت  إال( ] -14 لَت(.512)لن تراها ولو تأمَّ   [. والصواب: )تأمَّ

ت  أرًضا هبا أهل ها( ] -15 ر  (.512)تذكَّ َرت    [. والصواب: )تذكَّ

12- [ ) َلميِّ   [. والصواب: )ألشجَع(.532)وهو ألشجعن السُّ

11- [ ) ر  م  َل الردينيَّة السُّ َل( بضم [. والصواب: 533)غداَة الوغى َأك  )أ ك 

. : احلظُّ   اهلمزة . واأل كل 

 قتلك( ] -11
ن
مت  أيَّ يشء

(.535)قد عل 
ن
  [. والصواب: )أيُّ يشء

13- [ ) حان القينيِّ   [. والصواب: )الطََّمحان(.571)أليب الطَّم 

ن إذا راح أصحايب( ] -17 [. سقطت كلمة )غد( 574)يا هلَف نفيس م 

ن(.  بعد )م 
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ــامتن يب إن أ -15 ــم ش ـــ)ك ــا هَلك   ن

 

 ) ه  : هلل َدرُّ ـــــــــلن ـــــــــت  وقائ  ـ

 

 

 

 

 

 

        [572. واية  ّح الوزن. وكذلك الرِّ
َذف كلمة )أنا( ليص    [. حت 

(، )إَذًيا( ] -30   [. والصواب: )آذن( و)آذ ًيا(.553)آذ 

31- [ )  رسيع  االنطالق 
  [. والصواب: )يوَم(.210)زيد  يوم  اجلمعة 

 أحالس  َخيل   -34
[. والصواب: )أحالس  212هم( ])بنو فالنن

  خيل هم(.

[. والصواب: )ال 213)وما بعد  ال َيدعون إال األشائام( ] -35

  ي دَعون(.

  [. والصواب إسقاط الواو.213)كَظريف ون َصري( ] -32

وان( ] -31 وان( بضم اهلمزة أو 217)َأم  وان( أو )إ م  [. والصواب: )أ م 

  كرسها.

( ])وهو أن هذا اخلرَب ع -31 بن [. و)اخلرب( مصّحف 217ىل ثالثة أرض 

( باجليم.   عن )اجلرَب 

ضي( ] -33   [. والصواب )َأَرضي( بفتح الراء.215)َأر 

َية( ] -37 [. والصواب: 215)ولذلك يقال يف تصغريها: أ َريض 

  )أ َريَضة(.

35- [ )   [. والصواب: )َفع ل( بكرس العي.240)ووزنه َفَعل كعمن وشجن

ف   -70 عاالً(.245عاالً( ])م    [. والصواب: )َمف 
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و اجلاحظ( ] -71 رن رو بن 254)ومل يكن أبو َعم  [. عنى أبا عثامن َعم 

  بحر، و)أبو( هذه مقحمة.

74- [ ) (.254)... من شأن ه    [. والصواب: )شأن ه 

75- [ )  ما أتيت 
  [. والصواب: )أهلَك(.255)ولوال حبُّ أهلك 

ة( ] -72 ل ويَّ ع  َية( بتخفيف الياء.[. و252)ف  ل و  ع    الصواب: )ف 

وا(.251)أالَّ يسجدوا( ] -71 د    [. والصواب: )أال يا اسج 

71- [ ) [. والصواب: )يا لعنة  اهلل(، 251)يا لعنَة اهلل واألقوام  كلِّهم 

  واملنادى حمذوف.

لة( ] -73 ع  لة(.225)فوزن مأل كة َمف  ف    [. والصواب: )َمع 

  [. والصواب: )ال أًبا لك(.221)ال أَبا لك( ] -77

ما( ] -75 [. والصواب: )يقط ر 221)ولكن عىل أعقابنا تقط ر الدِّ

ما(.   الدَّ

50- [ ) فدن هرقته ذلك اليوم   [. والصواب: )اليوَم(.225)ربَّ ر 

51- [ ) (.211)بأ نسيَّةن كأهّنا خّط متثال    [. والصواب: )بآن سةن

  داة(.[. والصواب: )الع  211)الع داة( ] -54

55- [ ) (.211)حَلَب العصري    [. والصواب: )َحَلب 

ون( ] -52 جُّ ون(.213)َيض  جُّ
  [. والصواب: )يض 

نَّة(.213)مجع َثنَة( ] -51   [. والصواب: )ث 

51- [ ) [. والصواب: )بسجستاَن 230)بسجستانَ   طلحَة الطَلحات 
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.)   طلحة  الطَلحات 

53-  ) [. والصواب: )ال كريم  230])مررت برجلن ال كريمن وال شجاعن

.)   وال شجاع 

57- [ ) (.234)هل لك واهللُّ َخري  رَي 
  [. والصواب: )خ 

ى( ] -55 رَّ ى(.232)َبق  رَّ   [. والصواب: )ب ق 

ىَل( ] -100 ىَل(.232)ألن الوزن َفع    [. والصواب: )ف ع 

َلي ب( ] -101 ه ع  َعي ل، ونظري  َيل... [. والصواب: )... ف ع  231)أّن وزَنه ف 

ل َيب(.   ع 

ي( ] -104   [. والصواب: )َأهَل َفى(.233)َأهَل ف 

ع الن(.237)فالوزن َفع الن( ] -105
  [. والصواب: )ف 

واية 271)فأبت  إىل َفهمن ومل أك  آئًبا( ] -102 فة للرِّ
واية خمال  [. وهذه الرِّ

  التي رشَحها املؤلِّف، وهي )وما كنت  آئًبا(.

َزة( ] -101 و  َوَزة(.275)َمك    [. والصواب: )َمك 

[. وصواب الرواية )فليس 254)فليس إىل حسن الثناء مَجيل( ] -101

ه املصنِّف.   إىل حسن الثناء َسبيل(، وهو ما فرسَّ

ه( ] -103 د  ه(.253)وَعوير وح  د  َيري  وح    [. والصواب: )ع 

  [. والصواب: )مفعول به(.257)واحلديد مفعول له( ] -107

أَ  -105 ه(.101َيه( ])َتر  َأي    [. والصواب: )َتر 

م هو خرًيا( ] -110 م( بالنصب.105)بخل ه    [. والصواب: )بخَله 
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وا( ] -111   [. والصواب: )فارَضوا(.105)فارض 

114- [ ) يسم  لها يف حسبن وم  لها( عىل 101)يفض  [. والصواب: )يفض 

.   حدِّ نرَصَ

  بالتنوين.[. والصواب: )أًسا( 107)عزيز  أَسا...( ] -115

َدق( ] -112   [. والصواب: )احلََدق(.107)احل 

(.110)وقيل( ] -111   [. والصواب: )وقب ل 

[. حتَذف عالمة التنصيص ألن 111ضمري...( ] «فيه»)و  -111

ق. م املحقِّ ث عن كلمة )فيه( كام توهَّ   املؤلف ال يتحدَّ

113- [ ) َما...(.115)أَوَما عليَك حرام    [. والصواب: )أو 

117- [ ) ( برتك التنوين.115)َدَنائئ    [. والصواب: )َدَنائئ 

  [. ت ذكر كلمة )إله( بعد السامء.140)وهو الذي يف السامء( ] -115

فة 145)كام قالوا يف الَفط ن الَفط ّن( ] -140 ّن( مصحَّ
[. و)الَفط ن الَفط 

ط ّن(. وهو الذي جرى النحاة عىل التمثيل  به لقو ط ن الق  :عن )الق    ل الراجز 

ـــنِّ  ط  ـــم  الق  ـــن أعَظ ـــة م نَّ ط    ق 

 

 

 

 

141- [ ) م  ( بفتح الراء.151)رجل  كريم  وكر    [. والصواب: )وكَرم 

 

وإىل هنا أنتهي من استعراض  أهمِّ املآخذ واألخطاء التي ألفيتها يف هذا 

لني عىل هذا إال الرغبة  يف حياطة هذا الرتاث  العظيم وصيانت ه  الك تاب، ما ُيم 
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ي احلذر  قي عىل رضورة  توخِّ من عواد ي اخلَلل وأسباب  الفساد ، وتنبيه  املحقِّ

ه وضبط ه وعىَل شّدة النصح  مه قبل نسخ  ل مع النصِّ وعىل وجوب َفه  يف التعام 

ي  م بام يسب ق إىل الظنِّ وما جير   وعَدم املبادرة إىل احل ك 
كرة  يف التدقيق وإجالة  الف 

وف  القول  من غري استعانةن باملصادر الصحيحة  املوثوقة  عىل اللِّسان من مأل

. ولعلَّك رأيَت شواهَد عىل هذا يف ما مرَّ بك 
 هلا يف كلِّ صغريةن وكبريةن

ن
واستفتاء

 من مآخذ.

│ 
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بية  (1)مسائل في تحقيق كتب العر
 

إحالة املحّقق يف ختريج األبيات إىل )املوسوعة الشعرية( أو )املكتبة  -

 عبث  بكتب الرتاث واستخفاف  بالعلم. الشاملة(

كلُّ كتاب ال يقوم عىل حتقيقه عامل تام األداة معروف بالضبط والتثبت  -

 فال تعبأ به حتى وإن اعتمد عىل مئة خمطوطة وط بع أفخر طبعة يف أحسن دار 

ال تستطيع أن حتكم عىل الكتب املتشاهبة حكاًم صحيًحا وتعرَف  -

ها عىل بعض حتى تلجئك إليها مضايق أقدارها وفروق ما بينَه ا وفضَل بعض 

 البحث ومشكالته.

ة ملحمود الطناحي )ال يغني كتاب عن كتاب(. هذا النّص من حاشي -

 :«أمايل ابن الشجري»رمحه اهلل عىل 

 

│ 

                                                           

 ( ن رش مفّرًقا يف تويرت يف أوقات خمتلفة.1)



             
 

175 
 

بية  (1)من التصحيفات في كتب العر

 

 أليب حيان: «التذييل والتكميل»من التصحيفات اخلفّية يف نرشة  -

  

 
وفَّق املحقق إىل قراءُتا قراءة صحيحة )التذييل  / 13وهذه كلمة مل ي 

                                                           

 ن رش مفّرًقا يف تويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة. (1)
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س(، مجع )أَكّس(. وقد فرّس 415، 414 س  ها أبو حيان يف النّص (. وإنام هي )ك 

 معروف يف املعاجم ويف شعر العرب. ذلكنفسه. و
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طبعة  «515/ 5األغاين »كاملقهور مهجَته( تصحيف وقع يف  )فظللت -

كتب املرصية، وكذلك طبعة الشعب، وطبعة صادر. والصواب دار ال

لَب فخرس مهجته. ومثله قول  مر مهجَته، أي غ  )كاملقمور( أي كمن قامر فق 
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 اآلخر:

ــَن ســالحه ــاملقمور جف  فأصــبحت ك

 

ـــالكفي قوًســـا وأســـهام   يقلـــب ب

 

 

 

 

 

 

 
أليب العالء املعري  «11فعال صما جاء عىل وزن ت  »ورد يف كتاب  -

ول...(. وذكر املحقق أن يف األصل كلمة رسمها )أملس( وأنه مل هيتد إىل )واأل

 معناها.

 4رشح احلامسة »كام نقل عنه تلميذه التربيزي يف قلت: صحتها )أقيس( 

/41». 

، قال: «رشح املرزوقي للحامسة»من غريب التحريف ما جاء يف  -

ر بن حمرز من أشجع( أي من قبيلة أشجع. فزاد الناسخ )الناس(  )وَعم 

 فصارت )من أشجع الناس( 

َبأة أنه  «34/ 1املحتسب »ورد يف  - البن جني: )وحكى أبو زيد يف خ 

سمع بعضهم...( فعلق املحققون يف احلاشية )امرأة خبأة: الزمة لبيتها(. قلت: 

والصغاين وذكره  والصواب أن )خبأة( كتاب أليب زيد. وقد نقل عنه أبو عيل

ونّص الصغاين عىل أن ضبطه )َخب أة( بفتح اخلاء . «فهرسته»ابن خري يف 

 وسكون الباء.
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، 410الفصوص »التصحيف واالحتجاج له ما جاء يف من طريف  -

 لصاعد. النص يف الصورة. وجتد يف األسفل تعليق املحقق. «411

 

│ 
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 (1))رأيي في طبعة دار عالم الأدب ل )المعلقات العشر
 

ات العرش صدرت حديًثا عن دار عامل سألني غري واحد عن نرشة للمعّلق

 األدب.

وقد اّطلعت  عىل هذه النرشة فلم أَر فيها كبرَي فضل عىل الطبعات 

ا، وب نيت عىل  التجارية املوجودة يف األسواق ألهنا أغفلت أصلي مهمي جدًّ

ي.  أصلي متومهَّ

فأما األصالن املغَفالن فأحدمها إغفال ختليص القصائد من األبيات 

  نوعة واملنحولة واملكررة.املص

واآلخر إغفال إعادة النظر يف ترتيب األبيات. وترك  مثل هذا خمّل بفهم 

 بعضها إىل 
 
ها وإفضاء املعنى يف مواضع كثرية ومفسد  لتسلسل األبيات وحتّدر 

  بعض ومصّعب  حلفظها.

وأما األصالن املتومّهان اللذان قامت عليهام فأحدمها توّهم  أن نسخة 

تمري هي عي رواية األصمعي، وذلك يف جواهر األلفاظ ويف صور الشن

ضبطها ويف ترتيب األبيات أيًضا. وهذا غري صحيح، فكثرًيا ما نجد روايات 

عاليًة مسندًة يف كتب املتقدمي حتكي عن األصمعي من روايات املعلقات 

صائد خالَف ما نجده يف نسخة الشنتمري. فالذي ينبغي أن نسّلم به هو أن الق

                                                           

 هـ.1253/ 7/ 2( ن رش يف فسبك وتويرت يف 1)
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، فأما اّدعاء هذا  التي أوردها الشنتمري كان األصمعي يثبتها ويروهيا وحسب 

  يف األلفاظ نفسها ويف وجوه ضبطها ويف ترتيب األبيات فال يصّح.

واألصل اآلخر املتوّهم هو أن كل رواية لألصمعي خالفت  غريها من 

ملن وازن  الروايات فروايته أجود منها وأصّح. وهذا ليس صواًبا كام يظهر

الروايات بعضها ببعض وعرضها عىل املعهود من أسلوب الشاعر وامتحنها 

من جهة البالغة، بل ربام وجدنا رواية األصمعي يف بعض األبيات ظاهرة 

  الرداءة 

والذي أكاد أجزم به أن رواية متقدمي الكوفيي كحامد واملفضل وأيب 

ر الشيباين أصّح يف اجلملة من رواية األصمع ي وغريه من البرصيي إذ كانوا عم 

أعلم برواية الشعر وأمجع له منهم. وهم أساتذة البرصيي يف هذا الرضب، 

أيب زيد فحامد الكويف شيخ خلف واألصمعي البرصيي، واملفضل الكويف شيخ 

  .«نوادره»البرصي، وقد روى عنه يف 

 أيب وبحسبك أن تعلم أن رواية املعلقات أليب بكر األنباري تنتهي إىل

ر الشيباين ونظرائه من الكوفيي، بل املشهور أن جامع املعلقات أصاًل هو  عم 

  مّحاد الكويف.

، وهي من أصّح جماميع الشعر «املفضليات»وبحسبك أن تعلم أيًضا أن 

وأسناها، تنتهي إىل املفّضل الكويف، وأن تعلم أيًضا أن )كل يشء يف أيدينا من 

  الرواية إال نَتًفا( كام يقول األصمعي نفسه.شعر امرئ القيس فهو عن محاد 

تار عند كل موضع  ومع ذلك ال أرى اعتامد رواية هذا وال ذاك، وإنام خي 
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ها َوفًقا ملعايري دقيقة حتّدد الروايات املقبولة   يف الرواية أجود ها وأصحُّ
اختالفن

مصدًرا وزمنًا وتصطفي أجودها وأشبهها بأسلوب الشاعر وبلغة الّشعر 

  ليَقها بغرض القصيدة وأكثَرها مناسبًة للمعنى.وأ

فأما هذه النرشة فهي منقولة بالنّص من نسخة الشنتمري والتربيزي 

  وغريمها مع تغيري يف بعض املواضع، وليس فيها يشء من التحقيق.

 هذا إىل عدد من أخطاء الضبط فيها.

│ 
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  التصحيح اللُّغَوي  

 

 

 التصحيح اللَُّغوي
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يّة( بتشديد الياء لا بتخ)  (1)فيفهاالّسخر
 

 ليس غري. وقد أول عت 
 
َر(. وهي بتشديد الياء ة( مصدر  )سخ  خريَّ )السُّ

ف عىل َمن نبََّه عليه من مجيع  من 
ها. وهو حَلن فاشن مل أق  ة بتخفيف  ة واخلاصَّ العامَّ

َههم عن َدرك  . والذي أوقَعهم يف هذا اللَّحن  وتسفَّ صنَّفوا يف التصحيح  اللُّغويِّ

واب  فيه  ون َيرون هذه الكل مَة مضبوطًة يف بعض  معَجامت  الصَّ م ال َينفكُّ أهنَّ

 ضبَط َرسمن ال ضبَط نُص، فاعتَقدوا 
 
ها املطبوعة  بتخفيف  الياء العربيَّة  وأسفار 

ه. م إىل البحث  يف بصرية  أمر  هب  جهم فيه َشكٌّ يند 
َته وأن سوا إليه ومل خَيل   صحَّ

ف  وال جرَم أنَّ هذا الضبَط خطأ إ ن ترصُّ
ا م  اخ  وإمَّ ن بعض الن سَّ

ا م  مَّ

 مَع قلَّة التثبُّت  واألناة  أو اعتامًدا 
قي واجتهاد هم ركوًنا إىل طول  اإلل ف  املحقِّ

 عىل ضبط ها يف الكتب  املطبوعة.

ها. ولن أورَد إال   ال بتخفيف 
 
ا بتشديد  الياء ة عىل أهنَّ وأنا أسوق  اآلَن األدلَّ

، عىَل  النصوَص الرصُيةَ   ملا بيَّنت 
د   املجرَّ
 من الضبط 

ن
القاطعَة غرَي حمتُج بّشء

حاح  بالتشديد    الصِّ
ا ثابتة  يف أكثر  املخطوطات  أهنَّ

 . وهي أربعة:(2)

                                                           

 .يف ما تلحن فيه العامة (1)

 . هـ1251/ 1/ 45نرش يف املجلة الثقافية يف 

/ 1، وحاشيَة ُتذيب الّصحاح للزنجاين 113/ 3لغة لألزهري راجع مثاًل حاشية ُتذيب ال (4)

(. وعلَّق عىل هذا «147/ 1رشح احلامسة للمرزوقي ». ويف 473 ة  يَّ ر  خ  ، قال: )وهذا ُتّكم  وس 

 ).املحّقق  عبد السالم هارون يف احلاشية: )السخرّية، وردت يف النسختي بتشديد الياء
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دة غرَي شُك.  -1 النصُّ عىل أنَّ يف آخرها ياَء النِّسبة. وياء  النِّسبة  مشدَّ

ستَويه  )ت  ر  ن ذكَر ذلَك ابن  د  ة، كأهنا 523ومن مَّ خريَّ ه السُّ هـ(، قاَل: )ومصدر 

ة واللُّصوصيَّة( بوديَّ : الع  خرة... كام يقال  منسوبة  إىل السُّ
. وقاَل أبو هاللن (1) 

خرة مثل 551العسكريُّ )ت  ة، كأهنا منسوبة  إىل السُّ خريَّ هـ(: )واملصدر السُّ

ة، واللُّصوصيَّة( ب وديَّ هـ( يف 135يُّ )ت . وذكَرها أيًضا نشوان  احلمري(2) الع 

 .(3) باب املنسوب  مقرونًة إىل )سخرّي(

4-  
 
ن  الب نية. وذلك من جهة  االتِّفاق  يف حَلاق ياء التمثيل  هلا بام هو متيقَّ

 التامِّ يف 
. ومن جهة  االتِّفاق  ة واللُّصوصيَّة كام مرَّ ب وديَّ النِّسبة. وقد مثَّلوا هلا بالع 

. وقد مثََّل  ازيُّ )ت بعد وزن  الب نية  ة( فقاَل: )واالسم  111هلا الرَّ يَّ هـ( بـ)الع رش 

ة( يَّ  الع رش 
ة بوزن  ريَّ خ  السُّ

يَّة( 1140، ومثََّل هلا ابن  معصومن )ت (4) 
ك  هـ( بـ)ت ر 

يَّة(
ك  ة كرت  خريَّ فقال: )واالسم  السُّ

 (5). 

ا وزًنا رصفيًّا. وقد صنَع ذلك ابن  املؤدِّب )ت نحو  -5 ( إذ هـ510وزهن 

ة( ريَّ خ  ليَّة نحو س  ع   وذكَر منها )وف 
. وتابَعه ابن  القطَّاع )ت (6) رَسَد أبن يَة املصادر 

                                                           

 .131تصحيح الفصيح  (1)

 .، ط دار العلم والثقافة411اللُّغوية الفروق  (4)

 .5011، 5011/ 1شمس العلوم  (5)

 .خمتار الّصحاح، س خ ر (2)

ل، س خ ر (1)  .الطِّراز األوَّ

 .10دقائق الترصيف  (1)
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رّية(111 خ  ليَّة نحو س  ع  هـ( فعرَض مصادَر الثالثيِّ وذكَر منها )وعىَل ف 
(1) .

ليَّة( ثابتة  يف ب نَى املصادر  بال ر ع  . وصحيح  أنَّ ذلك ضبط  قلمن بيَد أنَّ ب نية )ف  يبن

ة( ريَّ ق   ومثَّلوا هلا بـ)ح 
ريَّة( عىل وزن  (2) وقد ذكرها عدد  من النُّحاة  ق  . و)ح 

ليَّة( قطًعا ع  ، فوجَب (3))ف  ل َية( بالتخفيف  يف أبنية  املصادر  ع  . ومل يذكر أحد  قطُّ )ف 

ليَّة( بالتشديد. ع  ريَّة( هو )ف  خ  ا عىل أن وزَن )س   أن يكوَن هذا نصًّ

ر  يف ما خال التأنيَث. وذلَك قول  صاحب  تسويت ها  -2 بلفظ  املذكَّ

ة مصدر  يف املعنيي مجيًعا. وهو الّسخريُّ أيًضا. ويكون  نعًتا «: العي  » خريَّ )والسُّ

) ر  ومؤنَّث  ة  مذكَّ خريَّ ك: هم لَك سخريٌّ وس 
. وزاَد أبو منصورن )ت (4) كقول 

ر قاَل:  ، وسقطَ «العي»نقاًل عن « التهذيب»هـ( يف 530 : )َمن ذكَّ من املخطوطة 

ة( خريَّ سخرّي.وَمن أنََّث قاَل: س 
خريَّة( يف (5)  . وأنت تراه لزَّ )الّسخرّي(، و)السُّ

 جلىلَّ عن ذلَك 
 
فَة الياء ة( خمفَّ خريَّ ى بينَهام. ولو كاَنت )السُّ  وسوَّ

قَرنن واحدن

 وبيَّنَه.

خرّي هـ(: 217وأنصع  من هذا داللًة قول  ابن  سيده )ت  )وكذلك س 

                                                           

 .532أبنية األسامء واألفعال واملصادر  (1)

رشــوح، ، وسـائر ال215/ 5، ورشح املصـنِّف لـه 402راجـع تسـهيل الفوائـد البـن مالـك  (4)

 .، ط اخلانجي272/ 4وارتشاف الرضب أليب حيان 

 .، فام بعده25/ 5انظر العي  (5)

 .151/ 2العي  (2)

 .113/ 3التهذيب  (1)
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ها( َثه ضمَّ ي، وَمن أنَّ َره كرَس السِّ ة. َمن ذكَّ خريَّ وس 
، فلم يذكر بينَهام فرًقا غرَي (1) 

َر مكسور الّسي واملؤّنث مضمومها.  اختالف هام يف التذكري  والتأنيث  إال أنَّ املذكَّ

.  ولو كاَنا خيتل فان أيًضا يف تشديد  الياء وختفيفها ملا فاَته اإلبانة   عنه والتنبيه  عليه 

 )الّسخرّي(.
 
دة كياء ة( مشدَّ خريَّ  وإذن فياء )السُّ

. وقد وقَع يف كتاب  ة التشديد  أليب  (2)«األوائل  »هذا مجلة  القول  يف أدلَّ

ه:  هاللن العسكريِّ بيت  نسَبه إىل األعَشى، وهو قول 

ـــو   ـــام ك  ، ف
ـــاد  ـــي ربَّ العب  ال تل من

 

ًة ل لع    ـــــخريَّ  إال س 
نـــــت   بـــــاد  و 

 

 

 

 

 

 

ل ختفيَف  وهو بيت  يصل ح أن يكوَن شاهًدا ي ظاهر  ما ذكرنا ألنه ال ُيتم 

ه بذلك ألن الطيَّ ال يلَحق )مستفع  لن(، غرَي أنَّ هذا البيَت 
 لفساد  وزن 

 
الياء

 . ب يف بعض النُّسخ املخطوطة  إىل )اآلخر( من غري  تسميةن مشكوك  فيه  ألنَّه ن س 

و  وال يف كتابن آخَر، وأسلوب ه يشب ه  أن يكوَن ومل أصبه يف دواوي ش  ن  الع 

. ومَتى كاَن  اخ  ًدا، فلعلَّ نسبَته إىل األعشى من وهم  بعض  الن سَّ إسالميًّا، أو مولَّ

هم للكل مة  آَن  كذلك مل جي ز  االحتجاج  به. عىَل أنَّه مع ذلَك يصف  صورَة نطق 

دة    .ذاك. وهذه عىل كلِّ حالن قرينة  عاض 

 فإن قيَل:

ها. خرية( لغتان  صحيحتان  تشديد  الياء وختفيف  َم ال يكون  يف )السُّ
 فل 

                                                           

 .، تح هنداوي32/ 1املحكم  (1)

اب، ت134/ 4 (4)  .ح قصَّ
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:  قلت 

:  هذا ممتنع  لوجهي 

1- ، د أحًدا من أصحاب  املعجامت  َح بذلك، وإنَّام  أنا مل نج  ها رصَّ
وغري 

خرية( عىل اختالفن بي النَُّسخ املطبوعة  يف ضبط   يذكرون لفًظا هذا صورت ه )س 

وا عىل لغات  اللَّفظ  الواحد  كام نراهم  رياهم أن ينصُّ م وهجِّ
ن شأهن  يائ ه. وم 

 الّضمُّ والكرس  تارًة 
ي من )سخرّي( إذ كاَن فيها لغتان   السِّ

وا عىل حركة  نصُّ

ل  قول  اجلوهريِّ  ه، فمن األوَّ
بَتكرار  اللَّفظ  مشكواًل وتارًة بالترصيح  بحركات 

خرّي( هـ(: )واالسم  557)ت  خرّي والسِّ خرية والسُّ السُّ
َر لفظ (1)  ، فكرَّ

خرية(. ومن الثاين قول  ابن  األثري  )ت  ر لفَظ )السُّ )الّسخري( ومل يكرِّ

هـ(: )واالسم  الّسخرّي بالضم والكرس(101
، فذكَر احلركتي  يف سي  (2) 

.  )الّسخري(. ونظائر  هذا مستفيضة  شائعة 

رو وا فلامَّ رأيناهم مل يكرِّ ا قطُّ لفَظ )الّسخرية( مشكواًل بالوجهي  وال نصُّ

وا عىل الضّم والكرس يف سي  )الّسخرّي( عل منا   كام نصُّ
عىل التشديد  والتخفيف 

ة  التي أوردناها  ، لألدلَّ ، وهي التشديد  أنَّه ليس يف هذه الكل مة  إال لغة  واحدة 

 آنًفا.

خرية( جائزَة  التخفيف  لكان اللُّغوّيون، وفيهم وعىل أنَّه لو كاَنت )السُّ

                                                           

 .الّصحاح، س خ ر (1)

 .النهاية يف غريب احلديث واألثر، س خ ر (4)



             
 

119 
 

َلقاَء أن ال يَدعوا التنبيَه عىل ما فيها من  ف طنة  ودّقة تتغلغل  إىل أبَعد من هذا، خ 

فت الياء  رَُتا ضعَّ خرّي إذا ذكَّ  )الّسخرّي( فيقولوا مَثاًل: )السُّ
النُّكتة  يف مباينة 

ها(  ها وختفيف  فَتها أو جاَز تضعيف  (: )إذا وإذا أّنثَتها خفَّ كام قالوا يف )الباقىلَّ

) فَتها مددتَّ دتَّ الالَم قرصَُتا وإذا خفَّ اء )ت (1) شدَّ هـ( 403. وقد عقَد الفرَّ

ه )ما ي فت، في مّد « املنقوص واملمدود»يف كتاب ه  يف مثل  ذلك أبواًبا منها باب  سامَّ

« ب  الكاتبأد»هـ( يف كتاب ه 431وي ضّم في قرص(، وكذلَك أنشأ ابن قتيبَة )ت 

(. وبصددن من هذا ما  دَّ ه م 
ريِّ بعض  حركات  بنائ  قرَص، فإذا غ  ه )باب ما ي  باًبا سامَّ

هم «فصيح ثعلبن »، و«إصالح  املنطق  »تراه  يف  س  ة توجُّ دَّ
مها من ش  ، وغري 

هم ومتام  دّقت هم وضبط هم.  واحرتاس 

ا  بناء   -4
 الثالثيِّ عىل كثرُت 

ل َية( بالتخفيف،  أنه ال ي عَرف يف مصادر  ع  )ف 

عى ثبوت    كام بيَّنَّا. وإذن ال جيوز  أن يدَّ
يَّة( بالتشديد 

ل  وإنَّام ي عَرف فيها ب ناء  )ف ع 

. . وهذا واضح 
رَية( بالتخفيف  خ   )س 

.
 
ة( بتشديد  الياء خريَّ  إال )س 

حُّ يف هذا اللفظ 
 وبذلَك يتبيَّ  أنَّه ال يص 

 تذييل:

ذ أمحد البخاري بعد نرش هذه املقالة بسامع رصيحن ثم أفادين أخي األستا

، وهلل احلمد، قال:  يصّحح ما ذكرت 

، برواية األصمعي، وحتقيق الدكتور عبد «130/ 4ديوان العّجاج »)يف 

                                                           

 .، تح داوودي241/ 4عبيد الغريب املصنف أليب  (1)
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 احلفيظ السطيل، وبعد أن ذكر أرجوزًة للعجاج مطلعها:

جب ّيــــه  الَ َتتَّخــــذي ع 
 يــــا ب نــــت 

ــــــه ــــــَي ن كرانيَّ هيــــــا َفه  ر 
 إ ن ت نك 

 

 

طولة  يف األصل  سقط السطر  األول منها 5قاَل يف احلاشية) (: ثمة حاشية  م 

 املخطوط وقصِّ حرف  الورقة، وبقَي منها:
 بسبب جتليد 

ه يَّ ـــــخر  ـــــي س  ـــــَذت ني حنَّت  واختَّ

ـــيَّه(. رض ـــا ع  ـــا لنَ ـــَبحت فيه  وَأص

 

 

│ 
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يم التقييم  (1)تقو
 

ن األلفاظ  الذائعة  يف كالم  الناس  اليوَم  لفظ  )التقييم(، يريدون به  م 

ح هذا اللفَظ بعض  املحَدثي  الّشء(. وقد صحَّ
. وهو قول  (2))حتديَد قيمة 

رت أيدهيم منه. وأما القياس  فسيقولون: قد أردنا 
امع  فقد صف  ا السَّ . فأمَّ باطل 

َم الّشَء  لًَّة حكيمًة وغرًضا مسلوًكا، وذلَك أنَّا رأيناهم يقولون: )قوَّ
بذلَك ع 

ينا أن  َد قيمَته، فخش  َم الّشَء تقوياًم(: إذا حدَّ وَجه، و)قوَّ
تقوياًم(: إذا أصلَح ع 

يمة( بمعنى  يلتب س هذان املعنَيان  إذ  كان لفظ هام واحًدا فعَمدنا إىل لفظ  )الق 

د هلذا املعنَى )الثَمن(، وهو املصدر املجرَّ
مة(، وَقعت  الواو (3) و 

، وأصل ه )الق 

بت ياًءا، فاشتَققنا منه فقلنا: )قيََّم تقيياًم( وأبَقينا البَدَل ساكنًة بعد كرسن 
ل  ، فق 

. والذي هنَج لنا هذا السبيَل أنَّا  َق بي املعنَيي   حتى نفر 
الواق َع يف املصدر 

                                                           

 .يف ما تلحن فيه العامة (1)

 . 570، 535هـ ويف املجلة الثقافية يف العددين 1255/ 10/ 1ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف 

واملعجَم الوسيط )قيم(، وحممد   400/ 42منهم جممع  اللغة بالقاهرة، راجع جملَة املجمع  (4)

. وقد 442وإميل يعقوب يف معجم اخلطأ والصواب  414العدناين يف معجم األخطاء الشائعة 

 .خلَّصت حجتَهم بأوَف وأبَي من ما ذكروا

ّح، فإنه مصدر  لـ)قاَم  442توهم صاحب معجم اخلطأ والصواب  (5)
أنه اسم غري مصدر. وال يص 

أليب الّشء( بمعنى )بلَغ ثمن ه(، يقال: كم قامت ناقت ك؟ أي: كم بلَغ ثمن ها. انظر ُتذيب اللغة 

منصور األزهري )قوم( رواية عن أيب زيدن يف )نوادره(. وليس يف املطبوع منها. وهو أيًضا يف البارع 

ه 112يف اللغة أليب عيل القايل   .وغري 
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ع  فيه  
عة عن االسم  الذي هو واق   املفرَّ

 
رأيناهم ربَّام أبَقوا حكَم البَدل  يف األسامء

لَّ  وا هذه الفروَع طارئًة عىل االسم  مَع َزوال الع  بة  له. ولذلَك اعتدُّ ة املوج 

وا )عيًدا( عىل  ها، أال تراهم مجع 
ضًة فيه ومل جيعلوها كاملستقّلة بأنفس  وعار 

دوا  (: إذا شه  وا فقالوا: )عيَّد الناس  )أعياد( ومل يقولوا: )أعواد(، ثم استمرُّ

َد( مع َزوال ع   يد(. وقالوا: )ديمة( العيَد، ومل يقولوا: )َعوَّ لَّة اإلبدال التي يف )ع 

 :) امء   السَّ
مت  وم  ثم قالوا: )دوَّ مة( ألهنا من داَم يد  و 

، وأصل ها )د  للمطر  الدائم 

ع  إىل  ها. و)ديَّمت( عىل هذا الوجه. فقد رأيتم أن )التقييم( ينز  إذا داَم مطر 

ه . وما قيس عىل كالم  العرب  فهو من كالم   م.قياسن صحيحن

ةن: دَّ  واجلواب عن هذا من وجوهن ع 

. ويف (1)األول: أنَّ )التقويَم( قد جاَء يف كالم  العرب  مستعَماًل هبذا املعنَى

م( مَت لنا، فقال: اهلل هو املقوِّ : )قالوا: يا رسوَل اهلل، لو قوَّ
أي: لو  (2) احلديث 

امع   ة القياس  عدم  السَّ حَّ
يمَة. ومن رشط  ص  دَت لنا الق  امع  هو حدَّ ، إذ  كاَن السَّ

َن عىل القياس  من ق َبل  أنه حاقُّ كالم  العرب  املقطوع  به واملستوثق  منه،  املهيم 

هم قائمة  عىل   مذاهب هم وتتبُّع  عوائد 
 
والقياس  آلة  نَظرية  مستنَبطة  من استقراء

حُّ 
هم لو تكلَّموا. وليس يص  يف العقل  الظنِّ يف ما ينبغي أن جييَء عليه كالم 

                                                           

وُتذيب اللغـة  113والبارع أليب عيل  423/ 1راجع العي )قوم( وغريب احلديث أليب عبيد  (1)

 .لألزهري )قوم( وغرَيها

 .141/ 2 غريب احلديث واألثر البن األثري النهاية يف (4)
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 . العدول  عن اليقي إىل الظنِّ وعن الشاهد إىل الغائب  وعن املعلوم إىل املجهول 

ها لعلَّةن من  وما يدريك لعلَّ العرَب لو تكلَّمت  يف ذلك، خلالَفت عن قياس 

ها،  ي، وال تفتح  هيّل( بضم السِّ ل(: )س  ه  . ولذلك تقول  يف النسبة إىل )السَّ َلل 
الع 

اس(، وتقول  وتقول  يف مج س( وال )ف رَّ : )ف رَّ ع  )فارس(: )فوارس(، وال تقول 

ًبا(، وتقول  يف اسم املكان والزمان  : )َطل  يف مصدر  )طلَبه(: )طَلًبا(، وال تقول 

: )منَبت(. متتن ع من ذلك كلِّه مع أنه  من )نَبَت ينب ت(: )منب ت(، وال تقول 

.  القياس 

: أنَّ العرب ال تكاد حتف    اللفظيِّ وال الثاين 
ل  باللبس  الناشئ عن االشرتاك 

، أال ترى  ل من أجل ه أحَد اللفظي  عن اآلَخر برضبن من رضوب  التغيري  تفص 

ل( املايض، نحو  ل( املضارَع املحذوَف التاء للتخفيف قد يلتب س  بـ)تفعَّ أنَّ )تفعَّ

ى( وأنَّ اسم الفاعل من نحو )اختاَر( قد يلتبس ى( و)تزكَّ باسم املفعول  )تلهَّ

ه ألنك تقول فيهام مجيًعا: )خمتار(، وأنَّ الضمرَي )مها( يقع  عىل 
من الفعل نفس 

املثنى املؤنَّث كام يقع  عىل املثنى املذّكر، وأنَّ االسَم املنسوَب إىل ذي التاء قد 

يلتب س أحياًنا بعد إسقاطها بالعاري منها، تقول  يف النسبة إىل )قائم(: )قائمّي( 

ر الثالثيَّ عىل اختالف  حركة فائه ويف  النسبة إىل )قائمة(: )قائمّي( أيًضا. وتصغِّ

ّل عىل  ، إذ  ال تد  دة  ال يؤَمن معها اللَّبس 
َعي ل(. وهي ب نية  واح  ه عىل )ف 

وعين 

ه. هذا وألفاظ  املشرَتك اللفظّي وألفاظ  األضداد   حركات  االسم قبَل تصغري 

، كلُّها شواهد  عىل ذلك، أال  تَرى أنَّ كلمتي )العي( و)اخلال( هلام معانن كثرية 

وأنَّ )اجلوَن( يطلق عىل األبيض واألسود، و)الرصيَم( يطلق عىل الليل 
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ا ومل ُييلوا  والنهار، وشتَّان ما مها. ومع ذلَك أبَقوا هذه األلفاظ عىل مك ناُت 

م آَثروا احتامَل وحشة اللبس ف، كأهنَّ  من الترصُّ
ن
وظ لمة  االستبهام  عليها بّشء

لفة  االنتقال  ومئونة  التغيري  حَي رأوا يف القرائن  التي تكن ف الكل مَة ما  عىل ك 

ه  ف هلم تلك الظلمَة. وهم يف ما قلَّ است عامل  ب عنهم هذه الوحشَة ويكش  ي ذه 

وا  ه. ولذلَك مل يسيغ  ه أكثر  احتامالً ملا شاَع وانترَشَ وكث ر تعاور  ل خطر  وضؤ 

تباَس مضارع الثالثيِّ املعتّل العي بالواو بالثالثيِّ املعتلِّ العي  بالياء فأوجب وا ال

ل(  َل بينهام حممَيًة من وقوع  اللبس  فجعل وا املعتلَّ بالواو عىل )يفع  الَفص 

ه، إذ   َظم خَطر  كـ)يقول(، واملعتلَّ بالياء عىل )يفع ل( كـ)يبيع( لكثرة  ذلك وع 

م وعرس  التفريق  بينها. كام أهنم يف ما  لوال هذا التمييز  
لتداخَلت أصول  الكل 

يت َجهالة  مدلول ه أقّل احتامالً منهم ملا أعرَضت َصفحت ه  ش  ه وخ  اشتدَّ إغامض 

 من )َفعيلة( 
 
ه. ولذلَك أَبوا حذَف الياء َل االهتداء  إىل غرض  ه وسه  وأسَفَر وجه 

ف وها من الصحيح، نحو )َحنَفّي( فقالوا يف املعتلِّ العي  عند النسبة  إليه كام حذ

ييّل(. وذلَك أهنم لو حذف وها فقالوا: )َطَويّل( أللزَمهم  النسبة إىل )َطويلة(: )َطو 

لوا الواو ألًفا لتحّركها وانفتاح  ما قبلها فيقولوا: )طايّل(. وهذا غاية   هذا أن يبد 

. ومل ي كرثهم يف اإللباس  ملا يتعاقب  عىل الكل مة من التغيري  امل عفِّي عىل األصل 

وا هذا الرضَب بام  يف سبيل  ذلك أن خيرجوا عن القياس  املستمرِّ وال أن خيتصُّ

ًفا ومل  ثوا حكاًم أن  م يف ذلك كلِّه مل يستحد  يفارق  به نظائَره وأتراَبه. عىَل أهنَّ

ا يف مضارع  الثالثّي املعتّل العي  فقد قتهم  يرجتلوا قياًسا جديًدا، فأمَّ كانت تفر 

، وليس بعَده. وأّما يف )َفعيلة( املعتّل العي   بي الواوي واليائّي إبَّان الوضع 
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. وا أصاًل مهجوًرا، وهو النسبة إىل االسم  كام هو من غري  حذفن  فإهنم إنام راجع 

م ووفوَر حكمت هم، إذ  مل جيعل وه  وقد رأيَت يف هذا الباب  سعَة احتياهل 

ًعا واحًدا وا بكلِّ  رَش  ل  فيعتدُّ اًل ومل يردُّوه إىل حكمن ثابتن ال يتبدَّ
نًسا متشاك  وج 

دةن ونَظروا إليه نَظَر الوالد   ، بل عاَملوا كلَّ َفردن منها عىل ح  لوه 
َلبسن أو هيم 

 ثمَّ قَضوا 
َلل ه املتجاذبة  وأصول ه املتداف عة  ه فامَيزوا بي ع  الشفيق  يف مصلحة  وَلد 

ها .  له بأشبه  ع املضطَرب   وأردِّها عائدًة عىل املتكلِّم. وهذا باب  واس 
باحلكمة 

ف  الصواب  فيها.  وقد تناَولنا منه ما يعيننا عىل َفهم هذه املسألة وتعرُّ

 . نس املشرَتك اللفظيِّ
( يف داللت ها عىل معنيي  هي من ج  وكلمة  )التقويم 

وا به من وقد رأينا العرَب احتَملت هذا وأشباَهه. ورأينا هم أيًضا يف ما اعتدُّ

وا عىل أن فط نوا إليه قبَل الوضع  كام يف نحو )يقول( و)يبيع( أو  اللَّبس مل يزيد 

روا عليه القياَس الذي  وه عىل أصل ه األّول  ومل جي  عَرض هلم بعَد الوضع  فرتك 

لفًة من نقل   ه كام يف )َطوييّل(. وذلَك أيرَس  وأقلُّ ك 
 عن  أجَروه عىل نظائر 

 
الّشء

ّحة إبدال   م  ص 
. فكيَف جَيوز بعد هذا أن يزعم زاع  كم جديدن ه بح 

ه وإفراد  قياس 

؟ وعىَل أنَّ اللبَس  ج عن األصل  واو )التقويم( ياًءا مع أن اإلبداَل ترّصف خمر 

يف استعامل )التقويم( يف كال املعنيي  من ما ال يكاد  يَقع  ألنَّه ليس بي املعنيي  

ه، من ق َبل  أنَّ سياَق الكالم  كفيل  يشء  من  التقارب  تعَيا القرائن  عن كشف 

ل م أن  ( ع 
لعَة أو الدرجات  مت السِّ ، فإذا قلَت مَثاًل: )قوَّ

بتعيي  املعنى امل راد 

ها  م أّن املراَد إصالح 
ل  مت العصا( ع  رت  قيمَتها(. وإذا قلَت: )قوَّ املعنى )قدَّ

)اجلَون( مَثاًل، فإنَّ سياَق الكالم  قلَّام دلَّ عىل تعيي   وتعديل ها. وهذا عىل خالف  
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، فإذا سمعَت قائاًل يقول: )رأيت  رجاًل جوًنا( مل تدر  أأراَد أبيَض  أحد املعنيي 

.
ن
فوا فيه بّشء لوه مع ذلك ومل يترصَّ

 أم أسوَد. وقد قب 

ه  ( لبًسا جي ب  رفع  مل نسلِّم أنَّ ذلَك الثالث: أنَّا لو سلَّمنا أنَّ يف )التقويم 

: ض، وذلك ألمورن  يكون من طريق  االعتداد  بالبَدل العار 

لَّةن من العلل  ال خشية  ل بسن  د االعتداد بالعارض  بع  ا: أنَّ العرَب ال تعق  أوهل 

ًدا من ذلك. يه إن  أجَرت ه جمرَّ ها، وإنَّام جتر   وال غري 

ض قليل  يف كالم   جة  إىل ثانيها: أنَّ االعتداَد بالعار  هم. وهذه مسألة  حمو 

، فنقول:  َفضل  بسطن وبيانن

ى  ، فمن هذه الفروع رضب  يسمَّ إنَّ يف كالم  العرب  رضوًبا من التفريع 

مة عىل غري  نيَّة االست قالل  
ًضا، وهو تغيري يسري  َيطرأ عىل الكل 

طارًئا أو عار 

. وقد يكون  حاالً عنها، وذلَك باحلذف  أو اإلبدال  يف احلركات  أو احلروف  

وا أن  . ولذلَك مل يبال  ه. وهم جيعل ون حكَمه حكَم األصل  طارئًة كالوقف  ونحو 

وا يف ختفيف  ها، أال تراهم قال  ه ويبَقى حكم 
لَّة التي كانت يف أصل  تزوَل عنه الع 

)األمحر(: )االمحر( فأبَقوا مهزَة الوصل  مع أنَّ الغرَض الذي جيَء هبا من أجله، 

فها. وهو ا ل إىل النطق بالساكن، قد زاَل. ومنهم َمن يعتدُّ بالعارض  فيحذ  لتوصُّ

ع( بآية  ما حذفوا الواَو منها، وهي ال  ا هو )يض  كام أن أصَل )يَضع( وأمثاهل 

وها رعايًة لكون   د(، فلامَّ فتح 
عل مكسورًة كـ)يع  َذف إال إذا كانت عي  الف  حت 

، من حروف عل، وهي العي 
وا الواَو املحذوفَة مع زوال   الم  الف  احلَلق  مل َيردُّ

هم كيَف ُتيَّأ هلم أن 
ل  مبلَغ حكمت  ، إذ  كاَن ذلك طارًئا. وتأمَّ

ت ها بفتح  العي  علَّ
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، وبَي  ، وهو ما يدعو إليه حرف  احلَلق  وا بَي إرادة  التخفيف  بالفتح  جيَمع 

 . م  الّداللة  عىل األصل  باإلبقاء عىل حذف  الواو  ونظري  ذلك أيًضا نداء  املرخَّ

لون حركَة التاء املحذوفة  إىل ما  كقول ك: )يا فاطم(، فإنَّ مجهور العرب  ال ينق 

نها أهنم ملا حذفوا حرَف الع لة يف  وا باحلذف  لطروئ ه. وم  م مل يعتدُّ قبلها، كأهنَّ

وا التاء  ( ثم وجد  ( اللتقاء ساكني، إذ أصلها )رَما ت  ك، نحو  )رَمت  قد تتحرَّ

ّلة املحذوَف  وذلك إذا ولَيها ساكن  نحو )رَمت  املرأة( مل يرّدوا حرَف الع 

( مع زوال  عّلة حذف ه بتحريك  ما بعَده. وذلَك ألنَّ حركَة  فيقولوا: )َرَما ت  املرأة 

( ختفيًفا  َ
م إذا أسكنوا العَي يف نحو  )َريض  . ومنها أهنَّ ئة 

ما بعَده حركة  طار 

( مل َيرجعوا الواَو املبَدلة مع َزوال عّلت ها ألن هذا اإلسكاَن  فقالوا: َ )َريض 

لت  فة بعد كرسن أبد   الواو متطرِّ
و(، فلام وَقعت  . وذلك أن أصَلها )َرض  ض  عار 

.  ياًءا. وهذا كثري  معروف 

 ، بة له بالتفريع  ّلة املوج  وكام أبَقوا حكَم األصل  يف الفرع  مع َزوال الع 

لَّة احلادثة  يف الفرع بعَد التفريع  فلم يبن وا عليها حكاًم، مثال  كذلَك مل ي عبئوا بالع 

ل الياء ألًفا  فها فيقول: )جَيل( ثمَّ ال يبد  ذلك نحو  )َجي َئل(، فإن منهم من خيفِّ

لَّة عارضًة. ومثل ه أيًضا نحو  كها وانفتاح ما قبلها إذ  كاَنت هذه الع  مع حترُّ

م ربَّ  يا(، فإهنَّ ؤ  لوا الواو ياًءا )ر  هم هذا إىل أن يبد  يا(، ومل يدع  و  فوها عىل )ر  ام خفَّ

هام وسكون  السابق  منهام إال  ا( مع اجتامع  يَّ ويدغموها يف ما بعَدها فيقولوا: )ر 

. كام إهنم ال جييزوَن إبدال الواو  مجاعًة منهم، فإهنم يقولون ذلك. وهو شاذٌّ

و    مهزًة يف نحو )هذا َغز 
 فاعلم( لكون الضّمة طارئًة. املضمومة 
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َض دوَن حكم  األصل  وحطُّوه عنه  وقد رأيَتهم كيَف جعل وا الَفرع العار 

وا بذلَك أن جيعلوه  م أراد  ه ومنوًطا به. وكأهنَّ
ه تابًعا لوجود  درجًة، إذ  كان وجود 

وا األثيَل التل هوا أن يسوُّ ه. كام كر 
ف  َدلياًل عىل منب ت ه وَمنبهًة عىل أرومت  يَد بالطار 

لوا القديَم الثابَت باملستأَنف  احلادث  ويعلِّقوا أحكاَمهم عىل ما  اجلديد  ويعد 

ة  حَّ
د  عىل ثقوب  فطنتهم وص  كاَن رحيل ه. وهو شاه  له ووش  يعلموَن رسعَة حتوُّ

هم.  تدبري 

وا يف مراعاة   م وجد  ض يف بعض املسائل  فكأهنَّ
وا بالعار  ا الذيَن اعتدُّ وأمَّ

ًة وعنًَتا وحمافظًة ومجوًدا فآَثروا النظَر إىل احلال  عىل تكلُّف مالحظة  األ صل  مشقَّ

ل هو الكثري  الغالب   . وكلٌّ قد راَم وجًها وانتَحى مذهًبا، إال أنَّ األوَّ
املآل 

. وإذا كان ذلك كذلك مل جي ز القياس  عىل اعتداد هم بالعارض  والسائر  املنقاد 

ّلته وشذوذ ه.  لق 

يمة(، بل هو لفظ  مشَتقٌّ منه ثا ًضا لـ)الق  لثها: أنَّ )التقويم( ليس لفًظا عار 

. وقد رشحنَا آن ًفا معنَى العروض  الذي قد  ع  عنه عىل جهة  االنفصال  ومفرَّ

ًضا. عَتّد به بحالن ألنه ليس عار  ا هذا فال ي  ون به. فأمَّ  يعتدُّ

ه يَد( عىل )أعياد( وتصغري 
هم )الع  ا مَجع  م: )عيََّد  فأمَّ َيي د( وقوهل  عىل )ع 

م  ألنَّه ملا طاَل  ( مَع أنَّ الياَء مبَدلة من الواو  فإنام هو عىل سبيل  التوهُّ النَّاس 

م است عامل  )الع يد( أنساهم هذا أصَله وظنُّوا الياء هي األصَل، فلاّم أرادوا  عليه 

عوا هم  اجلمَع والتصغرَي واشتقاَق ف علن من )الع يد( مل يراج  الواَو. ونظري هذا مجع 

ير( عىل )أزيار( و)احلَي َز( عىل )أحياز( و)امل يسم(  يال( و)الزِّ )الَقيل( عىل )أق 
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يَح( عىل )أرياح( و)امليثاق( عىل  ر( و)الرِّ
م( و)امل يثرة( عىل )مَياث  عىل )مياس 

ر:   )مَياث ق(، قال الشاع 

ـــا هَر إال بإذن ن ـــدَّ ـــّل ال َ ـــى ال ُي  ً
 مح 

 

ــأ  ــاثق  وال َنس ــَد املي ــواَم عه  ل  األق

 

 

 

 

 

 

مع أنَّ الياء يف هذه األمثلة كلِّها مبَدلة  من الواو. وقد ُت م  العرب  يف 

وا  م مجع  د أصاًل، أال تراه 
بت  الزائ  ل  بينها، وربَّام حس 

أصول  األبن ية وت داخ 

َم فيهام )امَلسيَل( عىل )م سالن( و)املَكاَن( عىل )أمكنة( و)أماكن( مع أنَّ املي

وا )املصيبة( و)املعيشة( عىل )مصائب( و)معائش( مع أنَّ الياء فيها  ، ومجع  زائدة 

، وقاَل بعضهم: )حأّلت  السويَق( و)رثأت  امليَت( مع أنَّ  منقلبة  عن أصلن

، تومّهوا تاء التأنيث  (: إذا أصابتهم سنة  . وقالوا: )أسنَت الناس  أصَلهام الياء 

. وذلك لتومهُّ هم املزيدة يف )سنة( أصالً  م باَب )سني( باحلركات  . ومثل ه إعراهب 

.  أصالَة النون 

ا مل جي ز القياس  عليه ألنَّه مل  ً  يف مسألة )األعياد( تومهُّ
 
وإذا كان إبقاء  الياء

م ما جيوز  القياس  عليه كاجلرِّ عىل   وإن كاَن يف مسائل  التوهُّ
د يف هذه املسألة  يطَّر 

وار عنَد بع م نحو اجل   عىل التوهُّ
( وكالعطف  بن ضهم نحو )هذا جحر  ضُب خر 

 .[10]املنافقون:  ﴾ ۉ   ۉ   ې   ې   ې ﴿قول ه : 

ّح أن يكون التصغري  ومجع  التكسري من الفروع العارضة  ألنا 
وال يص 

وها رضب وا عنها َصفًحا، أال تراهم إذا  مة أو كرسَّ
روا الكل  رأيناهم إذا صغَّ

ُيً  روا )ر  ويقيت( صغَّ وُية( و)أرواح( و)م  ا( و)ميقاًتا( أو مجعومها قالوا: )ر 
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 ) َمري  َمَر( قالوا: )ع  روا )ع  و)مواقيت( فيعيدون الواَو املبَدلة، وإذا صغَّ

راعون أصَله. وإنَّام امتنَع أن يكوَن التصغري  ومجع  التكسري   فيرصفونه مجيًعا وال ي 

ضة  ألهنام ُييالن  اال  سَم عن صورت ه لفًظا ومعنًى.من الفروع العار 

َييد( و)أعيادن(   قول  من جعَل اإلبداَل يف )ع 
وهذا كافن يف بيان  فساد 

ود( ه بـ)األعواد( مجع )ع 
. وَيشَهد له أيًضا أّنا رأيناهم (1) ونحوها خلشية التباس 

ها. وعىَل أّن  ه كـ)مواسم( و)مياثق( ونحو  ه بغري  أبَدلوا ما ال خيَشى التباس 

ّح ألنه شتَّاَن ما دعوى  ود( ال تص  يد( ومجع )الع 
وقوع  اللبس  بي مجع  )الع 

. بي   معنَيامها، وإنام يقع  اللبس  بَي املتقار 

اًم(. وقد  امء  تديم َدي   السَّ
م: )دامت  امء( فإنه من قوهل   السَّ

ا قوهلم: )ديَّمت  وأمَّ

َع هذا عنهم م  س 
( و)دوَّ (2) مت(. وإذن فهام . وليس هو من باب  )دامت تدوم 

ي وم( يمة( عىل )د  وا )الدِّ م مجع  ّلك عىل هذا أهنَّ  متباي نان. ويد 
وقال وا:  (3) أصالن 

يمة( وم(. عىل أن األجوف الواويَّ ال (4) )أرض  َمد  و  . ولوال ذلك لقالوا: )د 

                                                           

 .)واجلوهري يف الصحاح )عيد 105منهم ابن قتيبة يف أدب الكاتب  (1)

)تح نعامن طاها( ورشح املفضليات أليب حممد  115راجع رشح ديوان احلطيئة البن السكيت  (4)

ا عن األصمعي. البنه أيب بكر. كالمه 117)تح طريفي( ورشح القصائد السبع  42/ 1األنباري 

ونقَله أبو حنيفة عن الفراء كام حكى عنه ابن سيده يف املحكم )ديم(. وليس يف املطبوع من كتابه 

. وانظر اخلصائص البن جني   .511/ 1النبات 

 .رواه أبو منصور يف التهذيب )دوم ديم( عن أيب العميثل (5)

ن اليزيدي، وأبو مسحل يف نوادره )تح داوودي( ع 213/ 1رواه أبو عبيد يف الغريب املصنف  (2)

1 /515. 
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ب  ومة(. وقد تتقاَرب األصول  مع تقار  وا: )مد  ول(، ولقال  َمع عىل )ف ع  جي 

ها معتلَّ العي  بالواو  واآلَخر معتلَّها  معان يها. َور  ذلَك أن يكوَن أحد  ومن ص 

م: )طاح يطيح ويطوح( و)ضار يضري ويضور( و)تاه  . ومثال  هذا قوهل 
 
بالياء

يتيه ويتوه( و)ساخ يسيخ ويسوخ( و)زاغ يزيغ ويزوغ(. وقد جيوز أن تكون 

حَّ 
يمة( من كال الباَبي. وعىَل أّنه لو مل يص  ثبوت  باب  اليائيِّ فإنَّه ينبغي حي  )الدِّ

ع  ز وحتيََّز( و)تضوَّ ب وتأيَّب( و)حتوَّ وا: )تأوَّ َمل عىل اإلبدال  كام قال   أن ُي 
إذن

غ، وتبيَّغ(. وأيُّ ذلك كان فكال االحتاملي شاذٌّ ال يقاس  عليه.  وتضيَّع( و)تبوَّ

عل  )ديَّمت( لفًظا عارًضا كام 
مل جي ز ذلك يف وال جَيوز أن يكون الف 

َشى أن  ًفا. هذا وليس َثمَة لفظ  خي 
ّلة التي بينَّا آن  التصغري  ومجع  التكسري للع 

لهم هذا عىل أن ينفصلوا عنه باإلبدال.  يلتب س به هذا اللفظ  حتى ُيم 

الرابع: أنا لو سلَّمنا بأن يف )التقويم( لبًسا وأنَّ العرَب تعتّد بالعارض 

ض  لـ)القيمة( وأنَّ من  كثرًيا وتعلِّقه بوقوع   اللبس  وأنَّ )التقييم( لفظ  عار 

( وقوهَلم: )ديَّمت  َييد( و)أعياد( و)عيَّد الناس  د هذا احل كم قوهَلم: )ع 
شواه 

ّح أن يقاس عليه ألنَّه مل يبلغ مبلَغ االطِّراد  ا يص  ( مل نسلِّم أنَّ ذلك من مَّ السامء 

.  املستمرِّ

لمة  )التقييم( حجة  َصحيحة  من السامع  أو فقد ظهَر إذن أنَّه ليس لك

.  القياس 

│ 
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 (1)صحّة استعمال )التواجد( بمعنى الحضور
 

د( بمعنى احلضور، نحو )سنتواجد يف  س: هل يصح استعامل )التواج 

 مكان كذا(؟

ج: الذي أراه صواب  هذه الكل مة إذا استعملت بمعنى )التالقي( ألن ب ناء 

( يأتيان يف ما جاَز أن يكون كلٌّ من املتشاركي  فيه )فاَعَل( وفرَعه )تفاعَل 

ب ومضاَرب إذا رضَب كلٌّ واحد  فاعاًل ومفعواًل نحو )ضارَبه فهو مضار 

د ومواَجد إذا  منهام اآلخَر. واملطاوعة منه تضاربا(. وكذلك )واجده فهو مواج 

ى إىل مفعول واحد. وهو بمع َي(، وجَد كلٌّ منهام اآلَخر(. و)وجَد( يتعدَّ نى )لق 

فكام جيوز أن تقوَل: )الرجالن تالقيا( فكذلك جيوز أن تقول: )تواجدا(. فإذا 

( فهو بمعنى )املتالقون أو  قلَت: )املتواجدون يف هذا املكان عرَشة  رجالن

م معنى احلضور وزيادًة.  امللتقون يف هذا املكان عرشة  رجال(. والتالقي يستلز 

له أكثر من واحد، فال يصح أن يقال: ولكن هذا مرشوط  بأن يكون فاع

  )أنا متواجد يف هذا املوقع( كام ال يصح أن يقال: )أنا متالقن يف هذا املوقع(.

ل يف مثل ما ذكرت  فال أرى فيه بأًسا جلريان ه عىل القياس وإن 
فإذا است عم 

( إذا أظ ه اللفظيُّ مع قوهلم: )تواجد الرجل  ن ه اشرتاك 
هر خّطأه بعضهم. وال يوه 

                                                           

ن فيه العامة وله وجه (1)  .يف ما تلحَّ

 .هـ1253/ 5/ 41هـ وفسبك يف 1251/ 4/ 10ن رش يف آسك يف 
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الوجَد ألن )التواجد( هنا من )الَوجد( ال من )الوجود(، وب نية )تفاعَل( فيه 

فة( ال )التشارك(. ة عىل )التظاهر بالصِّ  دالَّ

│ 
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 (1)تعدية )أثرَى( صحيحة
 

ثري  عر ي  م: )حفظ  الشِّ
ّتاب تعدية  الفعل  )أثَرى( كقوهل  يشيع يف كالم الك 

ًة. وقد ص ح هذا االستعامَل الزعبالويُّ يف )معجم اللُّغَة( أي جيعل ها ثريَّ حَّ

ّتاب ص  ( من طريق القياس وذكَر أّنه )مل يرد يف املعجامت أو 35أخطاء الك 

كالم الفصحاء أثرى متعّدًيا(، غرَي أين وجدتُّ له شاهًدا صحيًحا يقِض 

، فقد روى أبو بكرن األنبارّي )ت ( يف رشحه لديوان 547بسامعه عن العرب 

 451( عن شيخه أيب العباس ثعلبن )ت10ّطفيل  )ص عامر  بن ال
ن
( أّن أبا براء

عامَر بَن مالك بن جعفر بن كالب قال: )إّن اهلل قد أثَرى عدَدكم وكّثَر 

ه.555/ 3( يف )تذكرته 114أمواَلكم(. ونقَله ابن محدون )ت  ( باللفظ  نفس 

ًيا إ ليه. وذلك أنَّ العرب عىَل أنَّه لو مل ي سَمع لكاَن القياس قاباًل له ومؤدِّ

ه، فال يمتنع  يف 
( باملعنى نفس  ( إذا ازداَد عدد هم، و)ثرى املال  تقول: )ثَرى القوم 

يَته.   فيقاَل: )أثريت  الّشَء فأنا أ ثريه( إذا كثَّرَته ونمَّ
ى باهلمزة  عدَّ القياس  أن ي 

، عىل معنى النِّسبة   شَتقٌّ من )الثَّرى(، وهو اسم  عين جامد  ملشاهبت ه له يف  وهو م 

، ألن الثَرى ي رَضب به املثل  يف ذلك كام  ه، وهي الكثرة 
صفةن ظاهرةن من صفات 

 قال عمر بن أيب ربيعَة:

                                                           

 .يف ما تلّحن فيه العامة وله وجه (1)

 .هـ1251/ 1/ 4نرش يف املجلة الثقافية يف 
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: هبـــًرا  ثـــم قـــالوا: حتّبهـــا؟ قلـــت 

 

ــل  واحلــ  ــرّتاب  ـعــدَد الّرم  ىص وال

 

 

 

 

 

 

مع أيًضا )أثرى( الزًما. وليس هو عىل التحقيق بمعنى )ثَرى(، وإنام  وس 

وه هنا باملال، فقوهلم: هو  بمعنَى كث ر ما هو موصول  به منسوب  إليه. وخصُّ

م ال كث روا هم. وقد تدخل  اهلمزة  عىل الثالثيِّ  ( بمعنى كث ر ماهل  )أثرى القوم 

املجّرد لنسبة  معناه إىل ما هو مّتصل  بفاعل ه كام قالوا: )أبرَس النّخل( بمعنى 

ه ب رًسا ال صار النخل   ه كذلك. والّتمر ليس هو الفاعل، وإنام هو صار متر  نفس 

( إذا أصابت زرَعهم عاهة  ال  . وقالوا أيًضا: )أعاَه القوم 
مّتصل  به غري  مذكورن

( إذا كان هو املّيَت، و)أماَت( إذا كان املّيت أحَد  أصابتهم هم. و)ماَت الرجل 

) ( إذا كان حّراَن أي عطشاَن، و)أحرَّ ه، و)حرَّ الرجل 
ًراًرا  أبنائ  إذا كاَنت إبل ه ح 

 أي عطاًشا.

قت ه. وهي  عل حي حل  فانظر يف حسن  موق ع هذه اهلمزة  وما أحَدثت ه يف الف 

.  مسألة لطيفة  هلا نظائر 

│ 
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 (1)احتار( مسموعة صحيحة)
 

خطَّأ مجهرة  من املشتغلي بالتصحيح اللُّغوي الفعَل )احتار( ومشتّقات ه، 

معجم »وصالح الدين الّزعبالوي يف « 14رة الكاتب تذك»منهم أسعد داغر يف 

عود يف « 115أخطاء الكتاب  وحممد « 170أزاهري الفصحى »وعباس أبو السُّ

معجم اخلطأ »وإميل يعقوب يف « 31معجم األخطاء الشائعة »العدناين يف 

وغريهم. وكلُّهم ذكَر أنَّ هذه الكل مة مل ت سَمع عن العرب قطُّ « 453والصواب 

.ومل  ل عليها معجم  لغةن وال أَتت يف كالمن فصيحن
 يشتم 

تجُّ به، ومها قول  مجيل   اهلل شاهدين  من كالم  من ُي 
وقد أصبت  هلا بحمد 

ثينَة:  ب 

هـا  وأوَمت بجفن  العي واحتـاَر دمع 

 

ـــانع    ّل م ـــدَّ ـــي مملوحـــة  ال  ليقتلن

 

 

 

 

 

 

/ 4نوادر التعليقات وال»هـ( يف 500رواه أبو عيّل اهلجرّي )ت نحو 

هريّي.« 131 ر الزُّ   عن أيب سليامن اهل ذيّل وأيب َعم 

  وهو شاهد  رصيح  ال مريَة منه.

ّماح الطائّي يف    يمدح خالًدا القرسّي:« 111ديوانه »واآلَخر قول  الطِّر 

 وأعــــمَّ َمنفعــــًة وأعظــــَم نــــائاًل 

 

ـــار    ت ـــاحبن حم  ـــاف وص  ألخن أس

 

 

 

 

                                                           

ن فيه العامة وله وجه (1)  .يف ما ت لحَّ

 .هـ1251/ 1/ 7ة الثقافية يف ن رش يف املجل
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  تار( باخلاء املعجمة.قال املحقق: )يف األصل املخطوط: خم

عر وأشَبه أن تكون هي لفَظ  : و)حمتار( باحلاء املهملة أخَلق  بالشِّ قلت 

 ، واف، وهو املوت  الّشاعر  بداللة وصفه األَخ بأنه م سيف، وهو الذي وقع السُّ

ه فأسلَمه ذلك إىل الفقر، فهو أحوج  ما يكون  إىل املنفعة  العاّمة والنائل 
يف ماشيت 

. ت ه  العظيم  ه وتقاذفته رصوف ه وتغشَّ وكذلك الصاحب  املحتار  الذي غاَله دهر 

احلرَية  من ما هو فيه من الفقر  ومن اهلّم ومن اليأس  حّتى سّدت عليه ف روج 

، فليس   يتيّمم  وال يف أيِّ فُج ينرسب 
كر وصاَر ال يدري أيَّ وجهن

النَظر والف 

ه. أما وصف يشء  أحبَّ إليه من منفعةن من املمدوحن  ه ونائلن عظيم  يتدارك  تعمُّ

الصاحب بأنه )خمتار( فليس باجلّيد ألن الصاحب مل يكن صاحًبا إال ألنه خمتار  

ه وألنَّه قد يكون يف بسطةن من الّرزق  وتنفيسن من الّدهر  بحيث  ال  عىل غري 

. هذا مع ما يف التشاكل  بي كل مة )أخ( و)صاحب(،  ُيتاج  إىل معونة  أحدن

فينبغي أن يقَع التشاكل أيًضا بي )أساف( وصفة  )صاحب(. وهو ما يؤّديه 

  كلمة )حمتار( ال )خمتار(.

ولست  أقَطع بأّن الّشاعر مل يقل إال )حمتار( باملهملة، ولكنّي بّينت ما هو 

عر وأشَبه بأسلوب  الفحول  وأنَّه ليس بعيًدا أن يكون ما يف  أدَخل  يف صناعة  الشِّ

ًفا. واهلل أعلم.املخطوط     مصحَّ

فإن ال يكن هذا البيت قاطًعا يف إثبات  استعامل  هذا اللفظ  فال شكَّ أن 

ها من ألفاظ   عر ورشوح  بيَت مجيلن َيقطع  بذلك. وما أكثَر ما يف دواوين  الشِّ

.    اللُّغة وعقائل  النّوادر التي مل تتضّمنها املعاجم 
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 (1))صحة لفظ )الهروب
 

وئ   ۇئ   ۇئ    ﴿ف للفعل  )هَرَب( هو )اهلََرب( كام قال تعاىل: املصدر املعرو

 .[14]اجلن:  ﴾ ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ىئ

فأما )اهل روب( فقد نك ره بعضهم ونفاه من الّصّحة كمحمود شاكر، فإنه 

قال: )واهلروب ليس مصدًرا عربًيا وإن كان قد كثر استعامله يف زماننا هذا، 

 [.432/ 10اهلََرب( ]تفسري الطربي  وإنام املصدر

وقد أجاَزه جممع اللغة بالقاهرة معتمًدا عىل إثبات ابن القّطاع 

هـ( يف 330( والفيوميِّ )ت نحو5211/ 5هـ( له يف كتابه )األفعال 111)ت

)املصباح املنري، هـ ر ب(. وذكر حممد هبجة األثري أّن ابن القّطاع مل يوّثقه 

 [.52/ 1بذلك. ]األلفاظ واألساليب بشاهد، فكأّنه يوّهيه 

  قلت:

هـ( يف 513ما يف أفعال ابن القّطاع هو نّص كالم ابن القوطية )ت

هـ( 200(. وقد نقله أيًضا أبو عثامن الرسقسطي )ت ب عيد 155)األفعال ص

/ 5هـ( يف )املخصص 217(، ورواه أيًضا ابن سيدَة )ت154/ 1يف )أفعاله 

  إن مل يكن مصحًفا عن )اهلرب(. هـ(442( عن أيب عبيد )ت 517

  وله شواهد صحيحة، منها قول عمر بن أيب ربيعة:

                                                           

 .هـ1253/ 1/ 42فسبك يف ن رش يف  (1)
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ـــا ـــا إذا م ـــوارس  اهلَيج ـــن ف  ونح

 

ـــروب     رئـــيس القـــوم  أمجـــَع لله 

 

 

 

 

  [.454/ 2، ومنتهى الطلب 535]ديوانه ص 

  وقول الطُّفيل بن عامر بن واثلة:

 رين  هيــرب  حممــد  ـمتــى هنــبط  امل صــ

 

 ن اللعـي هـروب  وليس بمنجي اب 

 

 

 

 

 [.525/ 1]تاريخ الطربي  

│ 
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ضبُط )اشتهر( و)كمل(. أثرُ محاذرة سناد التوجيه في الاستدلال 
 (1)على الضبط

 

عراء من ينظم القصيدَة الطويلَة ويبني روهّيا عىل التقييد ثم تراه  من الشُّ

لّم هبا سناد  التوجيه، وهو اختالف  حركة ما قب ل الّرويِّ مع ذلك ُياذر أن ي 

 املقيَّد، فيلتزم يف مجيع أبياُتا حركًة واحدًة ال ختتلف.

نا هذا االلتزام  عىل ضبط بعض األلفاظ  ذات  الوجوه  املحتَملة  وقد دلَّ

 فعَرفنا بذلك حمّلها من الفصاحة وموضعها من اجلودة.

ها:  فمن ذلك قصيدة  العّجاج  املعروفة التي مطلع 

ـــه  ف ـــديَن اإلل ـــرَب ال ـــد ج ـــرَب  ق  ج

 

 

. وجاء  170فإن عدُتا  . وقد أقامها كلَّها عىل فتح ما قبل الرويِّ
بيتن

 :(2)فيها هذا البيت

 فقـــد تكّبـــدتَّ امل نـــاَخ املشـــتَهر  

 

 

فينبغي أن تكون كلمة )املشتَهر( هذه مفتوحَة اهلاء ال مكسورَُتا ألن 

ث سناد التوجيه، وهو ما جتانَف عنه الشاعر  يف مجي
د  ع أبيات كرَسها ُي 

ي فيه يف بيتن واحدن فقط وقد نجا منه يف  ا أن هيو  القصيدة ، فمن البعيد جدًّ

                                                           

 ـ.ه1253/ 7/ 3فسبك يف هـ ون رش أصله يف 1257/ 5/ 42 ن رش يف املجلة الثقافية يف (1)

 .53ديوانه  (4)
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135 .  بيتن

 املعاجم  فتح اهلاء وكرَسها إذ  يقال: )اشتَهَره الناس  فهم 
وقد روت 

) ون له وهو مشتَهر  مشتهر 
 :(2). ومنه قول  أيب النجم العجيل(1) 

ـــتَهر    اش
ـــيامت  ـــريَقي  املن ـــال الف  ك

 

 

.أ  ي استلَّ السيوَف املنيامت 

 . وهي صيغة مستقّلة غري متفّرعة عن األوىَل.(3)(ويقال أيًضا: )اشتهَر هو

وثبوت هذا اللفظ يف بيت العّجاج بالفتح شاهد  رصيح  من حيث السامع 

عىل جودة  الفتح دون الكرس وإن كان الكرس فصيًحا صحيًحا. وذكر أبو 

 .(4)ًضا أقيسهـ( أنه أي225العالء املعّري )ت

ر فهو مشتَهر( بالفتح لكان قوهلم:  عىل أّنه لو م: )ا شت ه  مل يبلغنا قوهل 

ع، ناطًقا هبا وجمّوًزا هلا ألّنه يصّح ب اّطرادن حتويل  كّل فعل  م  )اشتهَره( وقد س 

متعُد مبنُي للمعلوم إىل بناء املجهول. ويف هذا ردٌّ عىل من غضَّ من هذا الضبط 

                                                           

/ 4. وانظر أيًضا ديوان األدب للفارايب 53نّص عليه األصمعي يف رشحه لديوان العّجاج  (1)

204. 

 .1074/ 4اين الكبري البن قتيبة املع (4)

 (.الصحاح )ش هـ ر (5)

 .5/ 4رشح ديوان أيب متام للتربيزي  (2)
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 .(1)احةونفاه من الفص

(. وهو األفصح. وجيوز أن  وإذن تقول: )ا شت هر هذا األمر فهو مشَتَهر 

(. وهو جّيد فصيح. ر  شَتَهر هذا األمر فهو مشته 
 تقول: )ا 

ها:  ومن ذلك أيًضا قصيدة  لبيد بن ربيعة التي مطلع 

ــــل   ــــري  نَف ــــا خ ــــوى رّبن  إّن تق

 

 وبـــــإذن اهلل ريثـــــي وعَجـــــل   

 

 

 

 

التزم فيها فتح ما قبل الّروّي. وجاء فيها هذا  بيًتا. وقد 71فع ّدُتا 

 :(2)البيت

ـــه ـــَد ل َمض ال عه ـــر  ـــامَي الَع  ط

 

 بــأنيسن بعـــد حــولن قـــد كَمـــل   

 

 

 

 

فينبغي أن يكون الفعل املايض )كَمل( مفتوح امليم، ويكون من باب 

ح( وباب )عظ م(  )نرَص(. وقد ذكر اللُّغوّيون جميء هذا الفعل من باب )فر 

ن يف ثبوت  ضبط ميمه بالفتح يف هذا البيت شاهد  جيّل من الّسامع أيًضا، فيكو

 ) ل(. و)فاعل  ي ضاف إىل شاهد القياس ألن اسم الفاعل املشهوَر منه هو )كام 

َل(.  َل( و)فع 
إنام ينقاس بناؤه من الفعل الالزم إذا كان عىل )فَعَل( دون )فع 

 .(3)ّم والكرسهـ( عىل فضل  الفتح عىل الض110وقد نّص املطّرزي )ت

(. وجيوز  ل فهو كامل  وإذن فاألفصح أن تقول: )قد كَمل الّشء يكم 

                                                           

وأمحـد خمتـار عمـر يف معجـم  513أشار إليه العدناين يف معجم األغـالط اللغويـة املعـارصة  (1)

 .140/ 1الصواب اللغوي 

 .172ديوانه  (4)

 (.امل غرب ) ك م ل (5)
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( كام هو الفايش عىل ألسنة الناس. وجيوز أيًضا  ل فهو كميل  ل الّشء يكم  )كم 

ل الّشء يكَمل(. ل(، و)كم   )كَمل الّشء يكم 

│ 
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بية بالقاهرة  (1)مصادر قرارات مجمع اللغة العر
 

جممع اللغة العربية بالقاهرة يف النحو والرصف أين توجد قرارات س: 

  والتصحيح اللغوي؟

توىّل بحَث ذلك جلنتان من جلان املجمع، مها جلنة األصول، وتبحث ج: 

مسائل النحو والرصف. وجلنة األلفاظ واألساليب، وتبحث مسائل التصحيح 

  اللغوي )األخطاء الشائعة(. وقد ن رشت قراراُتام منفصلًة.

ات األصول فقد ن رشت يف ثالثة كتبن أصدرها املجمع نفسه، فأما قرار

  وهي:

، جمموعة 1514 -1554جممع اللغة العربية يف ثالثي عاًما »كتاب  -1

ملحمد خلف « القرارات العلمية من الدورة األوىل إىل الدورة الثامنة والعرشين

  اهلل أمحد وحممد شوقي أمي.

« 1572 -1552يف مخسي عاًما  جمموعة القرارات العلمية»كتاب  -4

لشوقي ضيف، أي من الدورة األوىل إىل الدورة اخلمسي،. وقد حَوى الكتاَب 

عف.   السابق وزاد عليه نحو الضِّ

وهذان الكتابان إنام يعرضان القرارات مشفوعًة ببيان خمترَص يف ذيل كّل 

بها من بحوث ومذّكرات. ضان ما صح    قرار، وال يعر 

                                                           

 .هـ1221/ 1/ 1ك يف ( ن رش يف تويرت وفسب1)
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من إعداد بعض أعضاء املجمع. وقد صدر « صول اللغةيف أ»كتاب  -5

م( إىل عام 1515منه حتى اآلن مخس  جملدات. وهو ُيوي القرارات من عام )

م(، أي من الدورة التاسعة والعرشين حتى الدورة السادسة 4010)

  والسبعي.

ويمتاز هذا الكتاب بأنه يورد مع كّل قرار ما صحبه من بحوث 

هذا الكتاب يبدأ من الدورة التاسعة والعرشين فهذا يعني  ومذّكرات. وإذ  كان

أن قرارات الدورات السابقة هلذه الدورة مل ت نرش مذّكراُتا يف كتاب، وإنام 

توجد يف حمارض جلسات املجمع. وقد ط بع منها حمارض  اخلمسي دورًة 

  األوىل.

صدرمها، وأما قرارات األلفاظ واألساليب فقد نرشها املجمع يف كتابي أ

  مها:

م إىل 1552القرارات املجمعية يف األلفاظ واألساليب من »كتاب  -1

، أي من الدورة األوىل حتى الدورة الثالثة واخلمسي. وقد أعّده «م1573

  حممد شوقي أمي وإبراهيم الرتزي.

وهذا الكتاب إنام يعرض القرارات مشفوعة ببيانن خمترَص لكّل قرارن من 

  لقرارات ومذّكراُتا.غري عرض لبحوث ا

من إعداد بعض أعضاء املجمع. وقد « األلفاظ واألساليب»كتاب  -4

بلغ املطبوع منه حتى اآلن مخس جملَّدات. وهو ُيوي القرارات من عام 

م(، أي من الدورة اخلامسة والثالثي حتى الدورة 4011م( إىل عام )1517)
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  الثانية والثامني.

رارات فيه مشفوعة ببحوثها ومذّكراُتا. وإذ  ويمتاز هذا الكتاب بأن الق

كان هذا الكتاب يبدأ من الدورة اخلامسة والثالثي فهذا يعني أن قرارات 

، يف - قّلتها عىل –الدورات السابقة هلذه الدورة مل ت نرش مذّكراُتا   وإنام كتابن

 .املجمع جلسات حمارض يف توجد

│ 
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 (1)(حكم استعمال )مؤخرًا( بمعنى )أخيرًا
 

رًيا(؟ ففي  - ًرا( بمعنى )َأخ  َؤخَّ معجم »س: هل ترى صّحة استعامل )م 

ّتاب ًرا(، قال:« أخطاء الك  َؤخَّ  للزعبالوي أن الكّتاب يقولون: )حَدث م 

 
ر( و)األخري( يئوالن إىل معنى واحـد، وذلـك  ج: أرى صحتها، فـ)املؤخَّ

                                                           

ن فيه العامة وله وجه.1)  ( يف ما تلحَّ

 هـ.1221/ 1/ 45ن رش يف يف فسبك وتويرت يف 
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( هـو  ر 
ر(، و)اآلخ  ر عـن أن )األخري( صيغة مبالغة من )اآلخ  املتـأخر أو املـؤخَّ

ه كام قال تعاىل:  ، فإذ  جاز أن يقـال: [5]احلديـد:  ﴾ۈئۈئېئ﴿األول أو ضدُّ

 )جاءت هند أخرًيا( بمعنى )وقًتا متأخًرا عن األول( كام قال احلارث:

ــــا ــــد  الن ــــدت هن ــــك أوق  وبعيني

 

لــــوي هبــــا العليــــاء     َر أخــــرًيا ت 

 

 

 

 

 

 

ًرا عن كذلك جيوز أن يقال: )أوقدت هند           ًرا( أي وقًتا مؤخَّ النار مؤخَّ

األول. وهذا يقتِض حداثته وقربه من الزمن احلارض. وتكون )أخرًيا( مفعواًل 

  فيه.

وال جيب ما قّدره الزعبالوي من أن )املؤّخر( هو ما تأّخر عن موعده 

 وإّبانه، بل املّؤخر بمعنى األخري، وهو ما تأّخر عن األول أي ول َيه وجاء بعده.

│ 
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 (1)أّي اللفظين أفصح )الإشاعة( أم )الشائعة(؟
 

س: أّي اللفظي أفصح: )اإلشاعة( أم )الشائعة(؟ وهل )األراجيف( 

 تؤدي معنى الشائعات اليوم ؟

ج: )األراجيف( مجع املصدر  )إرجاف(. وقد جيوز قياًسا أن تكون مجع 

ه بمعنى الشائعات    .)أرجوفة(. وهي مستعملة يف كالم اجلاحظ وغري 

أما استعامل الناس للفظ )اإلشاعة( بمعنى اخلرب الكاذب أو الظَّني أو 

 غري املستوَثق من صّحته فقد تأتَّى هلم ذلك من خالل أمرين:

األول: أهنم أخرجوه عن حاقِّ معناه، وهو الداللة عىل احلَدث إذ  هو 

سى بمعنى مصدر )أشاَع(، فجعلوه داالًّ عىل الزم احلَدث، وهو املفعول به، فأم

)امل شاع(. وإطالق املصدر بمعنى املفعول به كثري يف كالم  العرب كقوهلم: 

)درهم رضب  األمري( أي مرضوبه. و)هذا الثوب َنسج اليمن( أي منسوجه 

ه. وهو من باب املجاز املرسل ذي   [11]لقامن:  ﴾ىائائ﴿و أي خملوق 

التقدير )اخلرب ذو  العالقة التالزمية. وجيوز أن يكون إجياًزا باحلذف فيكون

اإلشاعة(. وَأضيف إىل املصدر  اإلشاعة  ألنه وقَع عليه. وجيوز أيًضا أن يكون 

استعارًة، كأنك جعلت اخلرب نفَسه، وهو اخلرب الرائج يف الناس، هو معنى 

                                                           

 ( يف األفصح.1)

تب يف   .هـ يف نجوى خاّصة، ومل ي نرش من قبل1253/ 14/ 4ك 
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ل( مبالغًة يف نعت ه هبذا املعنى.  اإلشاعة نفَسه مبالغًة وُتوياًل كقوهلم: )رجل عد 

دت القرينة. وهذا كلُّه قياس ج   متى و 

الثاين: أهنم خّصصوا عموم اإلشاعة بإشاعة  اخلرب الكاذب أو الّظني دون 

اخلرب املوثوق به واصطلحوا عرًفا عىل ذلك. وهذا من ما جيوز للمولَّد ألنه 

ليس فيه أكثر  من تغليب استعامل  اللفظ عىل بعض أفراد ه الثابتة سامًعا عن 

ه الّلغوي. ونظري العرب، وليس فيه تغيري ل داللته أو إخراج له عن أصل  وضع 

هذا غلبة لفظ )احلاجب( عىل حاجب العي ألنه ُيجب شعاع الشمس أو 

 غرَيه، أو عىل البّواب مع أنه ينطلق لغًة عىل كّل ما ُيجب غريه.

 وأما لفظ )الشائعة( ففيه عمالن:

لوه يف )اإلشاعة(.  األول: ختصيص العموم كالذي عم 

إحلاق التاء. وهذه التاء للنقل من الوصفّية إىل االسمية بسبب  الثاين:

التخصيص كام يف قوهلم: )الطبيعة( و)السجية( و)املصيبة( وكقول الناس: 

 )القائمة( و)املعلومة( ونحوها. وهو جائز كثري.

فقد رأيت صحة استعامل هذه األلفاظ الثالثة، غري أن لفظ )األراجيف( 

ه و ه أيًضا من أجود  وأحىَل لعتق  ه قدياًم يف كالم البلغاء كاجلاحظ، وخللوِّ
استعامل 

لفة اخلروج عن األصل.  ك 

أما املوازنة بي )اإلشاعة( و)الشائعة( فهام متقاربان. وقد يقال: إن 

الشائعة أحسن  ألنه اسم فاعل، فلم خيرج عن أصل  داللة بنيته حي دلَّ عىل 

   هذا املعنى.
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ّ ه  (1)أكبر( في الأذان حكم فتح الراء من )الل
 

  س: هل جيوز أن يقال يف األذان: )اهلل أكرَب اهلل أكرب( بفتح الراء األوىل؟

 ج: جيوز يف ذلك ثالثة أوجه:

 ضم الراء. وهو األصل ألن )أكرب( خرب مرفوع. -1

إسكاهنا وقطع اهلمزة بعدها إجراًءا للوصل جمرى الوقف، وذلك  -4

ون، فلام شاءوا وصلها بام بعدها كرهوا لكثرة سامعهم الوقف عليها بالسك

عتّد به.  مفارقة عادُتم فيها وجعلوا وصلها كالّشء العارض الذي ال ي 

فتحها تفريًعا عىل الوجه الثاين، وذلك عىل لغة تسهيل اهلمز، إذ  -5

حذفت كام يقال يف  أ لقيت  فتحة اهلمزة بعد قطعها عىل الراء الساكنة قبلها و 

َألة(: )مَسلة  :(. وقد حكى الكسائي أنه قرأ عليه رجل من العرب)مس 

 بفتح ميم )الرحيم(. ﴾ پ   پ ٻ الرحيم   ٻ   ٻٱ﴿

 وقد أجاز هذه األوجه الثالثة كلها أبو العباس ثعلب وغريه.

│ 

  

                                                           

ن فيه العامة وله وجه.1)  ( يف ما ت لحَّ

 .هـ1220/ 3/ 7ن رش يف تويرت وفسبك يف 
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 (1)حكم استعمال )حيث( للتسبيب
 

س: هل جيوز استعامل )حيث( للتسبيب نحو )وحيث كذا فقد حكمت 

 بكذا(؟

ومن حيث( لرأيته جائًزا ألن )حيث( ظرف مكان، فكأنه ج: لو قيل: )

قال: )ومن هذا املكان( كام يقال: )ومن هذا الوجه أو الطريق أو اجلهة( أي أنه 

 حكم عليه من خالل النظر إىل ذلك املكان، فاملكان إذن سبب للحكم جماًزا.

أما )وحيث( من غري )من( فال أرى هلا وجًها لفساد املعنى إذ يكون 

 تقدير )حكمت عليه يف هذا املكان(.ال

 وزعم األخفش أهنا تقع ظرف زمان واحتج بقول طرفة:

ـــــه ـــــيش ب ـــــل يع ـــــى عق  للفت

 

ــــه  ــــاَقه قدم  ــــدي س ــــث ُت  حي

 

 

 

 

 

 

وهو مئّول بأهنا هنا ظرف مكان، أي أن عقله هيديه حيث توّجه. واحت ّج 

 له بقول اآلخر:

ـــ ـــك الل ر ل ـــدِّ ـــتقم يق ـــثام تس  ـحي

 

ـــه    ـــابرـ ـــا يف غ ـــان   نجاًح  األزم

 

 

 

 

 

 

 (.15وهو مطعون فيه، انظر )نقض بحث براءة ابن مالك ص 

ولو ثبت وقوعها ظرف زمان جلاز استعامهلا للتسبيب كام يقال: )وإذ  أو ملا 

 أو وحي حصل كذا فقد حكمت بكذا(.

                                                           

 .هـ1220/ 5/ 11يرت وفسبك يف ( ن رش يف تو1)
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واخللط بي )حيث( و)حي( يف االستعامل قديم. وقد نكره األصمعي 

 (.151/ 1عبيدة، انظر )ُتذيب اللغة وأبو حاتم عىل سيبويه وأيب 

│ 
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 (1)من أشهر الأخطاء في ضبط الأسماء

 

من األخطاء الشائعة التي مل أقف عىل من نّبه عليها قول  الناس:  -

)أ عطية( و)أ عطيات( بضم اهلمزة. والصواب )َأعطية( بالفتح ألهنا مجع 

م. )عطاء( مثل )قضاء( و)أقضية( و)زمان( و)أزمنة(، وليست مفر توهَّ ًدا كام ي 

 و)َأعطيات( بالفتح أيًضا، مجع  اجلمع.

رذان( بكرس اجليم ال بضمها، فهل هذا  - س: قرأت لبعضهم أن )اجل 

 صحيح؟

رذان( بالكرس ألن هذا قياس مجع )ف َعل(  ج: نعم، الصحيح أهنا )ج 

دان(. وقد نّص عىل د( و)رص  َ  .«البارع» كرس اجليم أبو عيّل القايل يف كـ)رص 

من األخطاء الشائعة قوهلم: )سأفعل ذلك ط وال الدهر( بكرس الطاء.  -

 والصواب )َطوال( بفتحها.

حة( ال  - َية( بمعنى )طّيبة الرتبة(. وهي عىل وزن )فر  يقال: )أرض عذ 

بيدي يف «صحاحه»يَّة(. نصَّ عىل هذا اجلوهري يف )غن ، وظاهره عليه الزَّ

 .«تاجه»

وز ضمها. وقد نص عىل ذلك عدد من )الَولوع( بفتح الواو. وال جي-

                                                           

 ( يف ما تلحن فيه العامة.1)

ًقا يف آسك وتويرت يف أوقات خمتلفة  .ن رش مفرَّ
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العلامء. وله نظائر قليلة من املصادر جاءت عىل بنية )َفعول( ال تكاد تتجاوز 

 السبعة.

من األخطاء الشائعة قوهلم: )الب عثة( بكرس الباء. والصواب )الَبعثة(  -

 بفتحها.

لة( بفتح اخلاء.  - رق من الّشَعر: )َخص 
من األخطاء الشائعة قوهلم للف 

الت  ص  الت وخ  ص  َصل وخ  لة( بضّمها. ومجعها خ  ص  والصواب )خ 

َصالت.  وخ 

من األخطاء الشائعة قوهلم: )ن رضة( بضم النون كـأهنم يقيسـوهنا عـىل  -

رضة(. والصواب )َنرضة( بـالفتح، قـال تعـاىل:   ﴾   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ ﴿)خ 
 .[11]اإلنسان: 

 حال(.ال ُي ّل كرس )احلّل(. وال يصّح بحال كرس )الرّت  -

حدة( بكرس الواو. والصواب  - من األخطاء الشائعة قوهلم: )الو 

 )الَوحدة( بفتحها. وجيوز ضّمها.

من األخطاء الشائعة قوهلم: )رأيته َعياًنا( بفتح العي. والصواب  -

دااًل(.  كرسها ألنه مصدر )عاينَه( كـ)جادله ج 

( بك - رص 
رس اخلاء. من األخطاء الشائعة قوهلم لوسط اإلنسان: )خ 

( بفتحها.  والصواب )َخرص 

من األخطاء الشائعة مجع )اهلَنَة( بمعنى )الّشء( عىل )َهنَّات(  -



     
 

026 
 

 بتضعيف النون. والصواب )َهنَات( بالتخفيف. وجيوز )َهنَوات(.

ض(: النوم. وهو بضم الغي. وال جيوز فتحها. وبذلك ي ضبط  - م  )الغ 

: ّطان بن املعىلَّ  قول ح 

ـــّريح ـــت ال ـــو هّب  عـــىل بعضـــهم ل

 

ـــض    م  ـــن الغ  ـــي م ـــت عين  المتنع

 

 

 

 

 

 

كة(  - كة( بكرس الضاد. والصواب )َضح  ح 
من شائع اخلطأ قوهلم: )ض 

 بفتحها. وبه يقرأ قول أيب نواس:

ــــل   ــــة اجله ــــباب مطي ــــان الش  ك

 

ــــَحكات واهلــــزل    ــــن الضَّ  وحمّس

 

 

 

 

 

 

 .)النَّفرة( بمعنى النفور بفتح النون، اسم مرة. وال جيوز ضّمها -

من األخطاء الشائعة مجعهم )النُّقطة( عىل )ن قاط( بضم النون.  -

 والصواب )ن قاط( بكرسها.

َقم( بفتح القاف. والصواب  - : )الرَّ
من األخطاء الشائعة قوهلم للعدد 

ق م( بإسكاهنا.  )الرَّ

من األخطاء الشائعة قوهلم: )الَكيان( بفتح الكاف. والصواب  -

 )الك يان( بكرسها.

بغاء( فيه لغتان: )الَبب غاء( بإسكان الباء الثانية خمففًة، و)الَببَّغاء( )الب -

 بتشديدها. وكالمها بفتح الباء األوىل ال بضمها.

بة( بفتح الكاف ال  - إذا أردتَّ املّرة الواحدة من )الكذب( فقل: )َكذ 

بة( بالكرس فمصد بة(. أما )الك ذ  بة(. ويف احلديث: )الرجل يكذب الَكذ  ر )ك ذ 
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 مطلق كـ)الكذب(.

ل(  - من األخطاء الشائعة قوهلم: )هَزل( بفتح الزاي. والصواب )هز 

 .[12]الطارق:  ﴾ک   ک   ک   گ ﴿بسكوهنا، قال تعاىل: 

من األخطاء الشائعة قوهلم للجهة املعروفة )َشامل( بفتح الشي.  -

امل( بكرسها، قال تعاىل:  . وبالفتح [17]الكهف:  ﴾گگ﴿والصواب )ش 

.وا  لكرس: الّريح 

اّلن( بكرس اخلاء.  - من األخطاء الشائعة قوهلم يف مجع )خليل(: )خ 

اّلن( بضمها.  والصواب )خ 

. (بفتح الصاد أي: قاسن  (من األخطاء الشائعة قوهلم: )يشء َصلب -

لب( بضمها  .والصواب )ص 

│ 
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بة يخلط الناس بينها  (1)ألفاظ متقار
 

َة( بالتاء املربوطة ظرف  - . ويف مكان مبني عىل الفتح بمعنى )هناك()َثمَّ

( التي هي تصحيح كونه بالتاء املربوطة َمقال َت( باملبسوطة لغة  يف )ث مَّ . و)ث مَّ

 حرف عطف، فال ختلط بينهام.

(، وهو الذي يسري بالليل. وال جيوز  - اة( بضم السي مجع )سارن )الرسُّ

ألجود، وضمها، حكاه أبو فتحها. والمها ياء. و)الرّساة( بفتح السي، وهو ا

 عيّل يف "التذكرة"، مجع )رسّي(، وهو الرشيف. والمه واو.

سك به. و)َعنان الّسامء(  - نان الداّبة( بكرس العي، وهو الّسري الذي مت  )ع 

حاب معنًى ووزًنا.  بفتحها، وهو السَّ

رية( بالكرس بلد قريب من  - )احلرَية( بفتح احلاء مصدر )حاَر(. و)احل 

 ة.الكوف

دح  - ح( بكرس فسكون اسم سهم امليرس. وبه يضبط قوهلم: )له الق  د  )الق 

(. و)الَقَدح( بفتحتي إناء الرشب.  املعىلَّ

َحى) من األخطاء الشائعة استعامهلم - بمعنى )مرًحبا(. والصواب  (َمر 

ًبا منه َحى( كلمة تقال للرامي إذا أصاَب تعجُّ    .أن )َمر 

                                                           

 ( يف ما تلحن فيه العامة.1)

ًقا يف تويرت يف أوقات خمتلفة  .ن رش مفرَّ
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 (1)مةلحون مختلفة في كلام العا
 

(، فإنه خطأ شائع.  - ّ
غىًل(. وال تقل: )َمغيل  تقول: )أغليت املاَء، فهو م 

.)  )وقد َغىَل املاء  يغيل، فهو غالن

ل( و)املرَسل( ألن  - )الراسل( و)املرسول( خطأ شائع، صوابه )املرس 

 الفعل املسموع منه )أرسل( ال )رَسَل(.

ك من هذا األمر( ال جيوز عن - د مجيع النحاة ألن فيه قول الناس: )دع 

توايل ضمريين متصلي ملسمى واحد، فال تقول: )أحببت ني( ونحوه إال يف أفعال 

القلوب نحو )حسبت ني( و)خلت ني( و)رأيت نا(. والوجه أن يقال: )دع عنك هذا 

 األمر( كام قالت كبشة:

ــامل   ــًرا مس ــًرا، إن عم ــك عم  ودع عن

 

 

نه مل يسمع عن العرب، ومل قوهلم: )هو مهووس بكذا( غري صحيح أل -

يَس(. ولو قالوا ذلك لكان اسم املفعول منه  نجدهم قالوا: )هاَسه( أو )ه 

س(  س( ألنه أجوف واوي، فهو نظري )مقول(. واملسموع فيه )هو مهوَّ و  )َمه 

 بالتشديد.

قوهلم: )هذا أنسب  من هذا( هو عىل شهرته خطأ يف قياس قول أكثر  -

 أو أشّد مناسبة( ألن فعله )ناسَب( غري ثالثي.العلامء. وصوابه )أكثر 

                                                           

 .( ن رش مفّرًقا يف آسك وتويرت يف أوقات خمتلفة1)
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 س: أيٌّ أصح اإلجارات أم اإلجيارات؟ -

ره  ارات( ألن املسموع )آجر فالن  الرجَل الداَر ي ؤج  ج: الصواب )اإلجي 

مع عىل  إجياًرا( عىل زنة )أفعَل( كأكرَم إكراًما. واسم املّرة )إجيارة(. وجت 

 )إجيارات(.

مع أيًضا )آجَر ف ه مؤاجرًة( عىل زنة وقد س  الن  الرجَل الداَر ي ؤاجر 

ه أيًضا عىل )ف عال(  )فاعَل( كقاتَل مقاتلًة. وهذا الوزن قد جييء مصدر 

كـ)ق تال(، ولكنه ال يبلغ االّطراد. ولذا قالوا: )جالس جمالسة( ومل يقولوا: 

ّح إذن أن يقال: )إ جار( كـ)ق تال(. الًسا(، فال يص   )ج 

وجه الناس: )اللهم صيّل عىل حممد( بإثبات الياء س: هل لقول بعض  -

 سائغ؟

( فعل أمر معتّل اآلخر، فيجب بناؤه عىل حذف حرف العّلة،  ج: )صلِّ

(، وتكون ياَء املخاطبة.وإنام تثبت الياء عند خماطبة األنثى نحو )يا امرأ  ة، صيلِّ

يف   أن أبا زكرياء الفّراء حكىفأما يف غري ذلك فال جيوز إثباُتا، غري

نحو ذلك وأنشَد منه  أن من العرب من يثبت حروف العّلة يف «معاين القرآن»

 قول الشاعر:

ــــــاء تنمــــــي ــــــك واألنب  أمل يأتي

 

ـــاد    ـــي زي ـــون بن ـــت َلب ـــام الق  ب

 

 

 

 

 

 

كر يف كالمهم، فلو كـان       وغرَيه، ولكن هذه املسألة كثرية امل ث ل مستفيضة الذِّ

م أن يثبتوا حروَف العّلة  يف مثل ذلك النتهى إلينا منه مقدار  صالح  يف من لساهن 
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تّج به هلذه املسألة إال مثـالي  عر. ولسنا نجد يف القرآن مثاًل من ما قد ُي  غري الشِّ

، وكلُّهـا بعـد  [33]طـه: ﴾ ٺ   ٺ   ٿ   ٿ    خت ا    ٺ ﴿أو ثالثًة كقراءة محـزَة: 

.  مدفوعة برضوب من التأويل 

ه عن العرب يف منثور كالمهم ومل هذا مع أن أبا زكرياء مل يرصِّ  ح بسامع 

 ، عر املعروفة   ما، فأكرب  الظنِّ أنه بنى هذه احلكاية عىل أبيات  الشِّ
به إىل قبيلةن ينس 

 فتكون إذن من الرضائر التي ال جتوز يف الكالم.

 س: )األنانيَّة( هل هلا أصل يف كالم العرب؟ -

ّح هبذا الوجه ألهّنا منسوبة إىل )أنان( ال )أنا(. وقد  ج: )األنانيَّة( ال تص 

، قال: «التنبيه عىل غلط اجلاهل والنبيه»( يف 520ل باشا )تنبَّه عليها ابن كام

)ومنها لفظ األنانية. وهي اخرتاع حمض ال أصل هلا(. وشايَعه عىل ذلك ابن 

الم يف التقّص عن أغالط خري  الك»( يف كتابه 554ايل القسطنطيني )تب

 .«العوامّ 

 ب  النّسبة إىل )أنا( هو أن يقاَل:وصوا

نائية وأن  -1 يَّة( بتضعيف النون عىل قول  البرصيي الذين يرون أهنا ث  )أنِّ

 األلَف مزيدة  يف الوقف.

4- . يَّة( بتخفيف النون. وهو وجه  آَخر مقيس  يف الثُّنائيِّ
 )أن 

مة ثالثيَّة الو -5
ة( عىل قول الكوفيي الذي َيرون الكل   ضع.)أَنويَّ

 ولك أن تستعمَل مكاهَنا )األََثرة(، فإهنا بمعناها.
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من األخطاء الشائعة قوهلم: )أينك؟(. والصواب الذي ال جيوز غريه  -

عند النّحاة )أين أنت؟(. وذلك أنه ال ي ضاف من أسامء االستفهام غري  )أُي(. 

 ولو أ ضيفت )أين( لبقيت بال مبتدأ.

ة بن عبد يال يل من قصيدة طويلةن رواها بيَد أين كنت صادفت بيًتا لك نان

عن األصمعّي، ومل  «11/ 4الفصوص »هـ( يف 213صاعد البغدادي )ت

 أرها عند غريه، وهو:

 فـأين ب عــام  األ نــس عـن عَلــق اهلــوى

 

ح   
ــي تــوم  صــحائ   وأينَــك عنهــا وه 

 

 

 

 

 

 

فال أدري أأراد بـ)وأينك( )أين( االستفهامية، وأضافها إىل الكاف، أم 

 اد معنًى آخر، أم كان هذا اللفظ  مصحًفا، ألين مل أتبيَّ معنى هذا البيت.أر

ال يصّح أن يقال: )وفاة  فالن( يف مقام اإلخبار ألنه مبتدأ ال خرب له،  -

ولكن يقال: )ت ويفِّ فالن( أو نحو ذلك. وليس يشء يوجب أن يكون التقدير 

اصلة أو قريبة أو بعيدة أو )وفاة فالن حاصلة( إذ جيوز أن يكون أيًضا )غري ح

 مبكية أو مفرحة( إىل ما ال ُيىص 

من أشهر ما يغلط فيه املعارصون يف باب التذكري والتأنيث تذكريهم  -

وقد )البئر( وتأنيثهم )الرأس(، فتسمعهم يقولون: )بئر عميق( و)رأس كبرية(. 

 {ۋ ۅ}ويف القرآن أمجع العرب عىل تذكري )الرأس( وتأنيث )البئر(. 

 .[110]سورة األعراف: {ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ }، [21سورة احلج:]

 )اللُّيونة( مصدر مل تستعمله العرب. والصواب )اللِّي( أو )اللََّيان(. -
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ــــه - ــــه فنبذَت ــــرَت إىل عنوان  نظ

 

 كنبــذك نعــاًل أخلقــت مــن نعالكــا 

 

 

 

 

 

 

هكذا ي روى بيت أيب األسود )نظرَت( )فنبذَته( بفتح التاء للخطاب 

 ا.وليس بضّمه

 ومثل ه قول  طرفة:

ـــدها ـــرَي مفس ـــارَك غ ـــقى دي  فس

 

ـــي  ـــة  ُتم ـــع وديم ـــوب  الربي  ص

 

 

 

 

 

 

( بكرس الكاف، وهو خطأ ألنه  فإن كثرًيا من املحققي يضبطونه )ديارك 

 خياطب قتادة احلنفي.

 ومثل ه أيًضا بيت األعشى:

 رّب رفـــدن هرقَتـــه ذلـــك اليـــو

 

ــــال  ـوأرسى مــــن معشــــ مَ    ر أقت

 

 

 

 

 

 

طونه بضم التاء )هرقت ه(، وهو خطأ ألنه خياطب األسود فإهنم يضب

 اللخمي.

-  ) َد غدن َد غًدا(. والصواب )بع  من اخلطأ الشائع قول بعض الناس: )بع 

 ألنه مضاف إليه جمرور معَرب.

الصواب أن يقال يف الدعاء: )يا فّعااًل ملا يريد( بالنصب ألنه مناًدى  -

يف اجلار واملجرور )ملا( عىل غري سبيل شبه مضاف. وذلك أن )فّعااًل( عامل 

 اإلضافة. وخيطئ كثري من الناس فريفعونه فيقولون: )يا فّعال  ملا يريد(.

( برفع )لقيامت(. و)دقات  قلب املرء قائلة  له(  - ب ابن آدم لقيامت  )بحس 

 برفع )قائلة(. وربام سمعت  من جيّر املثال األول وينصب الثاين، وهو حلن.
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ن( ساكنة البتة، غري أنك إذا ابتدأت هبا أثبت مهزُتا، وإن  سبقها باء )اب   -

 يشء حذفتها نحو )زيد  ب ن عمر(. فأما نطقها )ب ن( بالكرس فال يصح بحال.

ثنيه عن رأيه( بضم الياء. والصواب )َيثنيه(  - من اخلطأ الشائع قوهلم: )ي 

ثني( بالض  م فبمعنى )مدَح(.بفتحها أي يرصفه، ألنه من )ثناه(. أما )أثنى ي 

( بإسكان  - من أخطاء الضبط ضبطهم: )قالت بنات العّم يا سلمى وإن ن 

.) ( أو )وإَنن  ن 
 النوني. والصواب كرس األوىل أو فتحها: )وإن 

(، وذلك أن )سّيان( بمعنى  - من األخطاء الشائعة قوهلم: )األمر سّيان 

نحو )مها سّيان( أو )مثالن(، وهو غري مطابق للمبتدأ، وإنام يصح ذلك يف 

 )األمران سّيان(.

من األخطاء الشائعة قوهلم: )أهبره(. والصواب )هبره(. وقد ورد  -

 )أهبر( الزًما فيجوز أن تقول: )أهبر فهو مبهر(، ولكن ال جيوز أن تعّديه.

ا قوهلم: )أتساءل( إذ ال تصّح املشاركة يف هذا  - من األخطاء الشائعة جدًّ

(. والصواب )أ سائ ل(.خالًفا لقولك: )تساء  ل القوم 

من األخطاء الشائعة استعامل )الَغسيل( بمعنى )الَغسل(، فيقال مثاًل:  -

ي(. والصواب )َغسل وكّي(، فأما معنى الَغسيل يف اللغة فهو  )َغسيل وكو 

 املغسول.

من األخطاء الشائعة قوهلم: )إن فعلت كذا سيكون كذا(. والصواب -

 الرابطة.)فسيكون( بإحلاق الفاء 

-  ) فٌّ ( عىل )أرف ف(. والصواب )َأر  فِّ من األخطاء الشائعة مجع )الرَّ
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ّب( ألن اإلدغام يف مثل هذا واجب. ّك( و)َضّب وَأض   كـ)َصّك وَأص 

من اخلطأ الشائع قوهلم: )الفرع الرئيس( ألن الرئيس ال يكون مشارًكا  -

 رئيس( أو نحوه.للفروع يف الفرعّية، بل هو أصلها، والصواب )املركز ال

ال يصّح قول الناس اليوم: )سوف لن أرضب( باجلمع بي )سوف(  -

و)لن( ألن )سوف( موضوعة يف كالم العرب إلثبات الفعل يف املستقبل، 

 «لن أرضَب »و)لن( موضوعة  لنفيه يف املستقبل، فيتناقضان، قال سيبويه: )و

 (.«سأرضب  »نفي لقوله: 

(. والصواب )سنوَن( من اخلطأ الفايش قوهلم يف مج - ع )سنة(: )سنون 

( بالياء  ( بالياء واملنع من الرصف أو )سني  بإعرابه إعراب مجع املذكر أو )سني 

.)  وإعرابه باحلركات مرصوًفا أو )سنيٌّ

من األخطاء الشائعة قوهلم: )مل يفعل ذلك كوَنه كذا(. والصواب  -

 )لكون ه(.

وحات( مج - وح(. ومثلها كثري من اخلطأ الفايش قوهلم: )رش  ًعا لـ)رش 

قاس  ا كـ)فروقات( و)كشوفات( و)خصومات(، وذلك أن مجع اجلمع ال ي  جدًّ

مع منه. ّلة ما س 
 عليه لق 

من األخطاء الشائعة قوهلم: )عاطفة أ بوّية( بضم اهلمزة. والصواب  -

 )َأبوّية( بفتحها.

؟( ب - طئ فيه الناس من النحو قوهلم: )ما لك ساكت  رفع من ّما خي 

ه. والصواب )ساكًتا( بالنصب، حال  ألن اجلملة قد متّت قبله.  )ساكت( ونحو 
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نطق بسكون الياء وفتح الكاف. وال جيوز نطقه بغري  - ب( ي  َكر  ي 
د  )َمع 

رب( بفتح الياء وسكون الكاف خطأ. َيك   ذلك، فقول بعض الناس: )معد 

ح(. أما من األخطاء الشائعة قوهلم: )وجه صبوح(. والصواب: )صبي -

بح.  )الصبوح( فرشاب الصُّ

ه  - قوهلم: )فالن ندّي الصوت( ليس معناه مجيله، وإنام معناه أنه رفيع 

 بعيد املدى فيه، قال الشاعر:

ــدى ــَو، إن أن ــي وأدع ــت: ادع  فقل

 

 لصــــوتن أن ينــــادي داعيــــان   

 

 

 

 

 

 

ن(،  - من أكثر األخطاء النحوية ذيوًعا رصف أفعل التفضيل إذا ول يه )م 

ن رجل( بكرس )أكثر(. والصواب )بأكثَر( بالفتحنحو  .: )مررت بأكثر  م 

│ 
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 (1)في قضية التصحيح اللغوي وكتبه
 

التصحيح اللغوي هو ثمرة  املعرفة بعاّمة علوم العربية اّطالًعا وإحاطًة،  -

َبى  ه متناَواًل، ولكنه أمسى اليوَم هن  ونظًرا واستنباًطا. وهو أعرس يشء وأبعد 

يقِض فيه من ال يعرف َقبياًل من دبري، وال يفصل بي النقري لكل أحد، 

ق بي اإلبدال واإلعالل   والقطمري، وال يعرف التمييز من احلال، وال يفر 

ال تصّدق بّشء من مواقع التدقيق اللغوي اآليّل أو براجمه، فام كان  -

هلا أن لآللة أن تفهم معنى الكل م لكي تعرف ما تستحّقه من إعراب، وما كان 

تعقل سياق الكالم وقرائنه لكي ُتتدي إىل مراد الكاتب. وقد اختربت بعضها 

 فوجدُتا أبعد يشء عن الصواب.

من أجود من كتب يف التصحيح الّلغوي من املعارصين وأحسن هم  -

 «لغويات وأخطاء لغوية شائعة»للمسائل حممد بن عيل النجار يف  حتقيًقا

 .«أخطاء الكّتاب معجم»وصالح الدين زعبالوي يف 

معجم األغالط اللغوية »من أمجع كتب التصحيح اللغوي املعارصة  -

معجم »، كالمها ملحمد العدناين، و«معجم األخطاء الشائعة»و «املعارصة

ألمحد خمتار  «معجم الصواب اللغوي»إلميل يعقوب، و «اخلطأ والصواب

 والتحقيق.عمر. ولعل األخري أمجعها وإن كان ضعيًفا من جهة النظر 

                                                           

 .. وبعضه مل ي نرش من قبل( ن رش مفّرًقا يف تويرت يف أوقات خمتلفة1)
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ّيد عليه من  «فصيح ثعلب»نفاسة  - ليست يف نفسه، ولكن يف ما ق 

 الرشوح كرشح ابن درستويه واللبيل، فإن فيها فوائد عظيمة وفرائد عزيزة.

يز  - قول الناس عند التهنئة: )مربوك( خطأ بال شك، ولكن ذلك ال جي 

ي. وهل صحَّ مج  يع كالمهم أصاًل؟التشنيع عليهم إذا قالوه يف سياق كالم نعامِّ

│ 
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 (1)أتقول: هذا أمر محتمِل بكسر الميم أم محتمَل بفتحها؟
 

)احتَمَل( ف عل  متعُد أبًدا. وهو بمعنى )محَل( إال أن فيه زيادَة مبالغة. ومنه 

 ثم قول النابغة: [13]الرعد:  ﴾ڭ   ۇ   ۇ   ۆ﴿قوله تعاىل: 

ــــا ــــا بينن ــــا خّطتين ــــا احتملن  إن

 

 َت َفجــار  فحملــت  بــرة واحتملــ 

 

 

 

 

 

 

أنه يكون الزًما بمعنى )الوهم  «املصباح  املنري  »وزعم الفيومي يف 

 واجلواز(. ولعل ما ذكَره عن رأي منه ال عن سامع.

وإذن فالصحيح  يف قوهلم: )هذه املسألة حتتمل وجوًها كثرية( أنَّك إذا 

ن وجهً  ا يتضمَّ ها من مَّ ، أو نحو 
عَل إىَل املسألة  ا أو وجوًها صحيحًة أسندتَّ الف 

أو باطلًة فإنَّك تبن يه للمعلوم  ألنَّ املسألة هي التي وقَع منها االحت امل  أي محل  

الوجوه . وإذا أسندتَّه إىل الوجوه  املمكنة  فإنَّك تبن يه للمجهول  ألهنا يف األصل  

 مفعول  هبا ألنَّ املسألَة احتملت ها.

  غري   األمر   هذا: )تقول   ذلك وعىَل  
 اسم   ألنَّه امليم   بفتح( حمتَملن  وال جائزن

، أال تَرى أن نائَب امل الوجه   إىَل  إلسناد ه وذلك. مفعولن  مكن  وليس إىل املسألة 

ه )وال حمتَملن هو(. وهو يعود  عىل )األمر(،  الفاعل  منه ضمري  مسترت  تقدير 

 ) ( هو هنا بمعنَى )الوجه( أو )التخريج( أو )اجلواز  ن ه و)األمر  الذي قد تتضمَّ

                                                           

 ( يف ما تلحن فيه العامة.1)

 .هـ1251/ 5/ 47ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف 
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.  املسألة 

عَل للمجهول  ألنَّه مسنَد  إىل  (، فتبني الف  تَمل  أن يأيَت حممد  : )ال ُي  وتقول 

د( وجه  من الوجوه   د(، و)إتيان  حممَّ  حممَّ
ل  بـ)إتيان  (. وذلك مئوَّ )أن يأيت حممد 

ل احلال أو األمر  . وأصل  اجلملة  قبَل حذف الفاعل  )ال ُيتم  أن يأيَت املمكنة 

 ) ( فبنيَته للمعلوم  فإن )إتيان حممدن ل أن يأيت حممد  (. ولو قلَت: )ال ُيتم  د  حممَّ

. واحلقُّ  ل  وجوًها ممكنًة، وتبقى اجلملة  بال مفعولن يكون هو الفاعَل الذي ُيم 

َي. ( هو الوجه  املمكن  الذي ن ف 
 أنَّ )إتياَن حمّمدن

( ألنَّ )الغلطَ  : )الغلط  حمتَمل   أو أمر  من األمور  وتقول 
( وجه  من الوجوه 

لها. ، أي حتم  لها املسألة أو الكالم 
 التي حتتم 

، اسم فاعلن  ل  كذا( بكرس امليم  وتقول: )رسم  اللفظ يف املخطوطة حمتم 

ن  ألنه مسنَد إىل ضمرين يعود  عىل )رسم اللفظ(، و)رسم  اللفظ( ُيمل أو يتضمَّ

 وجوًها.

 :«املوطَّأة»َل عىل بيت  صاحب  وإذا أجَرينا هذا التأصي

ــــل   ــــه: يفع  ــــول  في ــــا تق  وكلُّه

 

ــبا ُيتمــل    ، لكــن  يف الصَّ  بالضــمِّ

 

 

 

 

 

 

تَمل(  ل( وبناؤه للمجهول )ُي 
وجدنا أنه جيوز بناء الفعل للمعلوم  )ُيتم 

عَل( مسألة  ل( ألنَّ )الف  ألنك إن أردتَّ إسناده إىل )الفعل( فإنك تقول: )ُيتم 

ن وجوهً  ل الضمَّ وغرَيه. وإن تتضمَّ
با( ُيتم  عل يف )الصَّ

ا ممكنًة، أي لكن الف 

تَمل( ألن )الضّم( وجه  من الوجوه  املمكنة   ( قلَت: )ُي  أردتَّ إسناَده إىل )الضمِّ
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ل ه الفعل  وقد جييز  غرَيه، 
تَمل، أي ُيتم  با( ُي  ، أي لكن الضمَّ يف )الصَّ يف األصل 

عل( ناَب في بنى للمجهول  ألن األصَل )ُي ف )الف  ذ  (، فلام ح  ل  الفعل  الضمَّ
تم 

.) تَمل  ل( للمجهول فصار )ُي 
 مناَبه املفعول وب ني )ُيتم 

│ 
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 (1)حكم التلفيق بين أكثر من لغة في الكلام الواحد
 

 حكم التلفيق بي أكثر من لغة يف الكالم الواحد؟ س: ما

ن أمثاله، منه ما هـو ج: الصحيح أن هذا جائز. وقد وقع يف القرآن كثري  م

 ﴾ہہھھ﴿متقارب، ومنه ما هو متباعد، وذلـك كقولـه تعـاىل: 

. [2ر: ـ]احلشـ ﴾پپپ﴿ر: ـيف سورة األنفال. ويف سورة  احلشـ [15]األنفال: 

ـــه:  . وقول ـــدن ـــل نج ـــة أه ـــام لغ ـــاز، واإلدغ ـــل احلج ـــة أه ـــكُّ لغ والف

(. وقـال: [13]الطارق:  ﴾ڱڱڱڱں﴿ ل  ل( و)أمه  ، فجمَع بي )مهِّ

 ﴾ڻ   ڻ   ڻ   ڻ﴿وقال:  [30]هود:  ﴾ۇئەئوئوئۇئ﴿
 .(، واألول من )نكَره( والثاين من )أنكره[14]احلجر: 

وّي، ولذلك  هذا مع أن القراءات قامت عىل االختيار والتلفيق بي امَلر 

بإمالة )جمرى( دون [ 21]هود:  ﴾گکگگگ﴿جاء يف رواية حفص: 

هلاء يف هذا بإشباع ا [15]الفرقان:  ﴾ڦڦڦڦ﴿)مرسى(. وقال أيًضا: 

]الكهف:  ﴾ٹ﴿املوضع دون سائر املواضع. وكذلك فعل يف ضّم اهلاء يف 

دون غريمها. والضّم لغة قريش. ومنه يف الشعر  [10]الفتح:  ﴾ٹٹ﴿و [15

                                                           

ن فيه العامة وله وجه.1)  ( يف ما تلحَّ

 .هـ1254/ 3/ 50ن رش أصله يف ملتقى أهل اللغة يف 
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 :قول  النابغة الذبياين يف روايةن 

 ســارية  
 
ــن اجلــوزاء ــه م  أرست علي

 

ــرَبد    ــه جامــَد ال ــامل  علي ــي الشَّ  تزج 

 

 

 

 

 

 

 (.)أرسى( و)رَسى فجمَع بيَ 

 :وقول لبيد بن ربيعة

ــَقى ــدن وأس ــي جم ــومي بن ــَقى ق  س

 

ــــالل     ن مــــرًيا والقبائــــَل مــــن ه 

 

 

 

 

 

 

 .)فجمَع بي )سَقى( و)أسَقى

 :وقال اآلَخر

ـــــــهيلن   أال ال بـــــــارَك اهلل يف س 

 

ــــال    ــــارَك يف الرج ــــا اهلل ب  إذا م

 

 

 

 

 

 

 .فحذف ألف )اهلل( األوىَل ومل ُيذف الثانية

 .من أحصيه لك وهو أكثر

اجلليس »( فصاًل يف ذلك يف كتاب ه 550)ت وقد عَقد املعاََف بن زكريا

( 511والسيوطيُّ )ت «اخلصائص»( يف 554وابن  جنِّي )ت «الصالح الكايف

 ».املزهر»يف 

 .عىل أن األجود للمحَدث أن يلتزم لغة واحدة يف كالمه

تّج هبم فقد جيمع الرجل منهم  بي لغتي يف كالم فأما العرب الذين ُي 

واحد إذا مل يكن هلام قانون مّطرد، وذلك كالشواهد التي سقتها آنًفا، فأما إذا 

كان لكّل لغة قانون مّطرد ينتظم مجلة من األفراد فال يقع يف كالمهم اجلمع 

 :بينهام، ولذلك حكم بعضهم عىل قول الراجز  
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ـــا ـــَد والعينان ـــا اجلي ـــرف منه  أع

ــــــا ــــــرين أشــــــبها ظبيان  ومنخ 

 

 

واية ا : «نوادره»( يف 411لصحيحة عنَد أيب زيدن )تبالوضع، عىل أن الرِّ

 .))ومنخران

وذلك أن العريب يتكّلم بسليقت ه، وليس من عمل السليقة أن تراعي 

وج إىل فضل  تعّمل  قانوني  مّطردين يف املسألة الواحدة ألن اتفاَقهام يف النوع ُي 

جد ذلك كان فيه انتقاض ا  .لسليقة وبطالهناونظر، ومتى و 

فأما ما ليس له قياس ينتظمه كـ)سقى( و)أسقى( وكـ)رسى( و)أرسى( 

ده. وهذا  فقد يقع اجلمع بي مثله يف كالمهم ألنه ليس له قياس مستمّر يولِّ

ّم مل أَر من ذكَره  .تفصيل مه 

│ 
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 (1))صحة حذف )عدم( في نحو )أعتذر من الحضور
 

ن يتعاَطى الت َع كثري  من مَّ
ة: )أعتذر  أول   العامَّ

صحيح اللُّغويَّ بتخطئة  قول 

َبل  أنَّ االعتذاَر إنام يكون  من الذنب  واخلطأ، واحلضور  مل 
( من ق  من احلضور 

ًبا له. ويروَن أنَّ الصواَب: )أعتذر  
يقع، ولو وقَع لكاَن قاطًعا لالعتذار  ال موج 

عن احلضور أو من  من عدم  احلضور  أو من ترك  احلضور  أو من التخلُّف  

، ولكنَّ الوجَه  (. وهذا الذي رأوه هو الصواَب ال ريَب أنَّه صواب  ياب 
الغ 

. وهو راجع  إىل 
الذي خطَّئوه صواب  أيًضا، وذلَك عىل أن يكوَن إجياًزا باحلذف 

:  قياسي 

هم.  . وهو كثري  يف كالم 
. وذلك عىل مطلق  احلذف  : قياس  عامٌّ األول 

ه تعاىَل: وأشهر  ما يستدلُّ  أي: أهل  [74]يوسف:  ﴾ڱڱ﴿وَن به عليه قول 

ناَبه. . فحذَف )أهل( وأناَب املضاَف إليه م 
 القرية 

ًة. وقد  ( خاصَّ
كن ( أو )تر   )عَدمن

. وذلك عىل حذف  الثاين: قياس  أخصُّ

شغلتني هذه املسألة  زمنًا وما زلت  أتتبع  هلا الشواهَد حتى اجتمَع يل من ذلَك 

، : قدر  صالح   الذبياينِّ
 منه قول  النابغة 

ـــــولن  ـــــىل دخ ـــــإين ال أالم  ع  ف

 

صـــام   
 ولكـــن مـــا وراَءك يـــا ع 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ن فيه العامة وله وجه.1)  ( يف ما تلحَّ

 .هـ1251/ 1/ 11ن رش يف املجلة الثقافية يف 
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ولعله أبو سعيد الرضير كام حققه بعضهم  - «ديوان اخلنساء»قاَل شارح 

: )أي: ال أالم عىل تركي الدخوَل ألين حمجوب  عنه(. وقال ابن -ال ثعلب

عىل ترك الدخول ألن النعامَن قد كان : ) يقول: ال أالم «الصاحبي»فارس يف 

 نذَر دَمه متى رآه، فخاطَب هبذا الكالم حاجَبه(.

فاعة:  وقاَل قيس  بن ر 

ــحةً  ــي مناص ــم منِّ ــذير لك ــا الن  أن

 

ـــذار    ـــي وإن ـــىل هَن ـــي ال أالَم ع  ك

 

 

 

 

 

 

 البكريُّ يف 
(.«الآليل»قاَل أبو عبيدن  : )أي: عىل ترك  هنين

:  وقاَلت اخلنساء 

ــخر  ورَّ  ــا ص ــاَذَرهي ــد تن  ق
ن
ــاء  اَد م

 

ـــار    ه ع
رد  ـــا يف و  ـــوارد  م ـــل  امل  أه

 

 

 

 

 

 

. أي: ليس ي عريَّ أحد  أن  ه عار 
قاَل شارح الديوان: )أرادت ما يف ترك  ورد 

ز عنه من صعوبة ورد ه(.  يعج 

 وقاَل املرقِّش األكرب:

ـــَدم    ن
ـــاة   لـــيس عـــىل طـــول  احلي

 

ــــم    ــــا يعل ــــرء م ــــن وراء امل  وم

 

 

 

 

 

 

نَدم «ح ديوان اخلنساءرش»قال يف   ما ي 
: )أي: ليس عىل فوت  طول  احلياة 

 عليه ألنَّ ذلك يؤدي إىل اهلرم وفساد العيش(.

:  وقاَل ثعلبة العبديُّ

ــــدوا ــــَر أبيــــك ال ه   وأهلــــَك م 

 

 ء  لـــيَس لـــه مـــن طعـــامن نصـــيب   

 

 

 

 

 

 

 األنباريُّ يف 
: )أراَد: أهلَكه ترك  «رشح املفضليات»قاَل أبو حممدن
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(.الدو
 
 اء

: طَّان بن املعىلَّ  وقاَل ح 

ـــى ـــَوفر الغن ـــدهر  ب ـــالني ال  وغ

 

ـــريض  ـــوى ع ـــال  س  ـــيس يل م  فل

 

 

 

 

 

 

: أي بعَدم وفر  الغنى.  قلت 

وذلَك احلذف  معقود  عىل أن يكوَن يف الكالم  أو احلال  ما َيدلُّ عىل 

 وخيرب  عنه. ولذلَك فإن قوَل القائل: )أعتذر من احلضور( صحيح  إ
ذ  املحذوف 

ا ال يقتِض االعتذاَر   من مَّ
ه وكون  احلضور  كاَن يف معرفة  املخاَطب بعدم  حضور 

 ما يغني عن ذكر  هذا اللفظ  وَيدلُّ عليه.

َح هذا  َ أنَّه قد احتجَّ بالقياس العامِّ بعض  من صحَّ وأحبُّ أن أبيِّ

ا القياس  اخلاصُّ فلم أق ف عىل من ذكَر شيًئا من شو ه التي األسلوَب. فأمَّ اهد 

 سقت ها آن ًفا.

. وذلَك أنَّ  وهذه املسألة تقودنا إىل مسألةن أخَرى متصلةن منها بسببن

ب  له إنام هو بـ)من(. ومل ي سَمع 
املسموَع عن  العرب  يف تعدية )اعتذَر( إىل املوج 

تعديت ها بـ)عن( يف ما اطلعت  عليه. وقد محَل هذا بعَض من كتَب يف قضايا 

طِّئ قوهَلم: )اعتذرت عن عدم  احلضور(. وهذه التخطئة  التصحيح  عىل أن خي 

، وذلك  غري  مسلَّمن هبا، فإنَّ التعديَة بـ)عن( جائزة  قياًسا وإن مل ي سعف هبا َسامع 

ئ  عل  وسايرته. وأجتز  أنَّ حروَف اجلرِّ مقيسة  يف رأيي مَتى ما الَءَمت معنَى الف 

د(، فإهنم بمثالن واحدن ينبئ عن أصل  الباب  و منهاج  النظر  فيه، وهو كلمة  )بع 



     
 

048 
 

: ة  مَّ ريد  بن الصِّ ن( كام قاَل د 
وها بـ)م   عدَّ

 كميش  اإلزار  خـارج  ن صـف  سـاق ه  

 

ــد    ــالع  أنج  ط
ــات  ــن اآلف ــد  م  بعي

 

 

 

 

 

 

، و)عىَل( [101]األنبياء:  ﴾ىىائائ﴿و)عن( كام قاَل تعاىَل: 

ثينة:  كام قاَل مجيل  ب 

 يطلـب  حاجـةً  بعيد  عىل َمـن لـيَس 

 

ـــب     فقري
ـــا عـــىل ذي حاجـــةن  وأمَّ

 

 

 

 

 

 

.  ولكُل وجه  من التأويل  ي طيع  له املعنَى. وكذلَك قياس  سائر  الباب 

ن( ألنَّ )االعتذار( طلب  للخروج  من 
وه بـ)م  م عدَّ ا )اعتذر( فإهنَّ فأمَّ

ق ه اقتََض التعدَي هبذا احلر . وإذا كان ذلَك امَلالمة. فلامَّ كاَن له مبتَدأ يفار  ف 

 جماوزة  له كام 
ن
ى بـ)عن( أيًضا ألنَّ االنتقاَل من يشء كذلَك مل يمتنع أن يتعدَّ

تقول: )خرج منه وعنه( و)سار منه وعنه( و)مشى منه وعنه( و)انطلق منه 

ى هذا  ا تتوخَّ وعنه( و)ذهب منه وعنه( و)أدبر منه وعنه(. والعرب  من مَّ

ي م ها وجتر  ه وعضَّ املذهَب يف كالم  م قالوا: )عضَّ ، أال تَرى أهنَّ نه عىل قياسن

عليه( و)أزَمه وأزَم عليه( و)قبَضه وقبَض عليه(، وقالوا أيًضا: )غطَّاه وغطَّى 

عليه( و)طمَسه وطمَس عليه( و)جنَّه وجنَّ عليه( فعاوروا بَي تعدية  هذه 

ها وبَي تعديت ها بـ)عىَل( إذ  كاَن هلا أصل  و احد  من املعنَى ت نَمى األفعال  بنفس 

إليه. وكام قالوا: )قصَده وقصد إليه( و)عَمده وعَمد إليه( و)جاَءه وجاء إليه( 

وها بـ)إىل( إذ   ها وعدَّ وها بنفس  و)أتاه وأتى إليه( و)وصله ووصَل إليه(، فعدَّ

: )حجَّ إىل البيت( قياًسا عىل  ة تقول  . والعامَّ
كاَن معناها صاحلًا لكال الوجهي 
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ه. وقالت العرب  أيًضا: )جَرى إليه  هذا
مع أن املسموَع تعدية  هذا الفعل  بنفس 

ا يطاب ق  معنَاه هذا  وله( و)عاَد إليه وله( و)ساَقه إليه وله( وغرَي ذلَك من مَّ

دَّ له من  يه بـ)إىل( ألنَّ )الذهاَب( ال ب  املعنَى كقولك: )ذهبت إليه وله(، فتعدِّ

يه بالالم  ألنَّ من كاَن هو غايَتك التي تريد  بلوَغها فإنَّ غايةن ينتهي إليها، وتعدِّ 

ة عىل  ى بالالم الدالَّ ذهاَبك إنام كاَن ألجل ه. فمن هذا الوجه  جاَز أن يتعدَّ

. وليس بصوابن قول  من جعَل من معاين الالم الداللَة عىل انتهاء  التعليل 

، فإنَّه ليس معانيها هذا املعنَى عنَد التأمُّ 
ها يف املواضع  التي الغاية  ا وقوع  . فأمَّ ل 

لَّة لوقوع   أوردتُّ موقَع )إىل( فليَس ألهنا بمعناها، وإنام ذلَك ألنَّ الغايَة ع 

وا  م بيان ه. وقالوا أيًضا: )أفَّفه وأفََّف به( و)ناداه ونادى به(، فعدَّ الفعل  كام تقدَّ

ر صواَب ما ذكرت   ما دلَّ عىل هذا املعنَى بنفسه وبالباء. وكلُّ ذلك من ا يقرِّ مَّ

ق معانيها وي رَحَض عنها ما مح  َل  قَّ ، ولكن بعَد أن حت  ن أنَّ حروَف اجلرِّ قياس 
م 

.) ن اللََّغا ورفث  التكلُّم   عليها )م 

│ 
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 (1)المساوئ أبالهمز هي أم بالياء

 

كر بعيدة الّصيت فاشية يف الكتب وعىل  كلمة )املساوئ( كلمة كثرية الذِّ

ن. وقد اجتمعت  األل  فيها مع ذلك مجلة  من العجائب قّلام جتتمع يف كلمة  س 

الياء صورة  و (2)اهلمز )املساوئ(صورة  فواحدة  أنك تراها يف صورتي، 

 .(4). ورّبام صادفَتها يف الكتاب الواحد باهلمز وبالياء(3))املساوي(

بّشء، معظمها وثانية أنك إذا استفتيَت فيها املعاجم القديمة مل ترجع من 

 ّلتكفقد رَضبت  دوهنا حجاًبا مستوًرا من اجلمجمة واإلهبام، فهي ال َتشفي غ  

 منها وال جتلو َحريتك فيها.

                                                           

ن فيه العامة وله وجه.1)  ( يف ما ت لحَّ

 .هـ1257ن رش يف جملة جممع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية العدد الرابع عرش ذي القعدة 

تح وداد  10/ 1« البصائر والذخائر»تح إبراهيم صالح، و 55للصويل « أدب الكتاب»( كام يف 4)

 باس وغريها.تح إحسان ع 41/ 1« التذكرة احلمدونية»القايض، و

البن قتيبة « عيون األخبار»تصحيح الشنقيطي، و 12أليب حاتم السجستاين « املعمرين»( كام يف 5)

 تح امليمني وغريها. 75للمربد « الفاضل»ط املكتب اإلسالمي، و 15/ 1

تح أمحد زكي باشا، فقد جاءت يف املوضعي األولي  12، 55، 57« األدب الصغري»( انظر مثاًل 2)

تح البجاوي،  557، 20للمرزباين « املوشح»اء، ويف املوضع الثالث باهلمز. وكذلك ما وقع يف بالي

بطت باهلمز  بطت بالياء، ويف الثاين ض   ففي املوضع األول ض 
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وثالثة أنك إذا تتبعَت خربها يف غري املعاجم مل جتد فيها عىل كثرُتا رأًيا 

 عن األيدي رصًُيا 
ن
ها ناء يف ضبط هذه الكلمة ما خال كتًبا قليلًة أكثر 

هذه الكتب القليلة التي عَرضت  هلا بي موجب  مصنّفي ألفيَت ثم  بصار.واأل

كّل فريق من  وجدتَّ موجب للياء خمّطئ للهمز، ثّم بي للهمز خمّطئ للياء، و

هذين الفريقي ال يعلم أّن فريًقا آخر يرى فيها خالف رأي ه. وهذه العجيبة 

 الرابعة.

اية والدراية وجدّت ما وخامسة أّنك إذا فحصت عنها من جهة الّرو

ه تأييد ه تأييداهلمز ووجدت ما  ظاهر  اشتقاقها دليل الياء، فمن األول  ظاهر 

ا(،  هي 
إذ هي مأخوذة من )السوء(، ومن الثاين قوهلم: )اخليل جتري عىل َمساو 

 عبد اهلل بن معاوية:ل والبيت  املشهور  يف الكتب.  نراه مضبوًطاهكذا 

 سـاوياولكّن عي السخط ت بـدي امل

 
ه.         وغري 

فإن قلَت يف نفسك: لعلهام وجهان صحيحان، فاهلمز هو األصل، والياء 

أن قياس ختفيف )مساوئ ها( مثاًل هو بإبدال اهلمزة  ذلك أَبى عليك .ختفيف

، وشّككك فيه يف ذلك بي بَي ال بإبداهلا ياًءا خالصًة، ال خالف بي العلامء

تب إنام ت ضب أيًضا أنّ  ط يف الغالب عىل لغة التحقيق ال لغة التسهيل، فال الك 

 ترى نظائرها خمّففًة، كـ)رأس( و)بئر( و)يسأل( وغريها.
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فظ وال يقاس عليهفإن قلَت  رابَك من . : لعله ختفيف  عىل غري القياس ُي 

هذا القول أهّنم قد نّصوا عىل كثري من األلفاظ اخلارجة عن القياس كـ)سال( 

، وليس (1)و)أرجيت( يف )أرجأت( وغريها املنسأة()( يف يف )سأل( و)املنساة

 من بينها )املساوئ( مع أهّنا أشهر  من بعض ما نّصوا عليه.

من أجل ذلك رأيت  أن أحّقق هذه املسألة وأبّي وجَه الصواب فيها 

 مستعينًا باهلل.

صّحة ما وقع إيّل من الشواهد التي ظاهرها  وسأعرض  أّول  مجيعَ 

ترتيًبا زمنيًّا ثم أعط ف عليها ة ثم أ ردفها بمقاالت العلامء مرّتبً  ااالحتجاج هب

ولن أحتّج بّشء من ضبط القلم  بام تقتضيه من الرأي والنظر والتمحيص.

. ومتى (2)لغلبة اخلطأ عليه وكثرة الترّصف فيه من ق َبل النّّساخ واملحّققي

اًل ألوجهن أخرى خيرج هبا عن االح تجاج بينت  ذلك إن ذكرت  شاهًدا حمتم 

 شاء اهلل.

 الشواهد: 

ئهاقالوا يف املثل: )اخليل جتري عىل  -1 ا( أو )َمساو   (. َمساوهي 

بري بن عبد املّطلب اهلاشمي القريّش: -4  قال الزُّ

                                                           

  ط دار إحياء الرتاث العريب. 400/ 2البن سيدة « املخصص»( راجع يف ذلك 1)

 أكثر الكتب وال سيام التي توىل ضبَطها أَمنة ( عىل أين أبّي أن هذه الكلمة توجد بالياء يف4)

 املحققي وثقاُتم.



             
 

353 
 

ــــع التأســــيَس منــــه  غــــداَة نرّف

 

 ولــــيس عــــىل مســــّوينا ثيــــاب   

 

 

 

 

 

 

ناقال ابن هشام: )وي روى: وليس عىل  ( مساوي   .(1)ثياب 

 :القريش املّطلبي بيدة بن احلارثقال ع   -5

ــ  هفــأكرمني الــرمحن  مــن فضــل  منّ

 

 امَلسـاويابثوبن من اإلسـالم غّطـى  

 

 

 

 

 

 

برية بن أيب وهب قال  -2  :القريش املخزوميه 

ــي حمَكمــةً  ــَل النّه  هــذا وبيضــاَء مث

 

ــدو   ــام تب ــيّل ف ــت  ع يط
ان  ــاوهي   مس

 

 

 

 

 

 

 بيد الطائّي:قال أبو ز   -1  

ــن أ ــديق ع ــض للص ــاويغمِّ  امَلس

 

ـــديق    ـــال ص ـــيش ب ـــَة أن أع  خماف

 

 

 

 

 

 

 :القريش قال عبد اهلل بن معاوية اهلاشمي -1

ضا عن كـّل عيـبن كليلـة    وعي  الرِّ

 

 امَلسـاوياولكّن عَي السـخط تبـدي  

 

 

 

 

 

 

 مقاالت العلامء: 

( معلًقا عىل قول أيب زيد األنصاري 511قال األخفش األصغر )ت -3

ًفا، وعّي عليه تعيينًا. ومها واحد: إذا أخرب 411)ت (: )وقَرف عليه قر 

هذا حرف است عمل عىل السلطان عنه بَمساويه شاهًدا كان أو غائًبا(، قال: )

                                                           

 تح السقا ط دار املغني. 411« السرية النبوية( »1)
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فقالوا: هي  إبدال اهلمز. وأصل ه اهلمز. وقد نطق به كثري من العرب مهموًزا

 .(1)املساوئ يا فتى. وذلك أنه من سؤت ه(

. كام قال وتقول يف مجع مساءة: مساوئ(: )224نيني )تقال الثام -7

 الشاعر:

) ل   (2)مساوَئهم لـو أن ذا امليـل يعـد 

 

 

ه. 101 )تقال ابن مّكّي الصقيّلّ  -5 والصواب (: )ويقولون: مساوي 

ه باهلمز  .(4)(312. ونقله عنه الصفدّي )ت(3)(مساوئ 

ه أصلها اهلمز ألن(: )104قال التربيزي )ت -10 ه من ساء ومساوي 

 .(5)(يسوء. والتخفيف مّطرد

( يرّد عىل ابن مكّي كلمته السابقة يف 100)ت نحو األجدايبقال  -11

عىل لغة من يقول يف  األصل اهلمز كام ذكرت ه. وترك اهلمزة جائز)املساوئ(: )

 .(6)اخلاطئي: اخلاطي. وهي لغة معروفة(

                                                           

 تح حممد أمحد. 145« النوادر( »1)

. وهو للكميت 104« رشح الترصيف( »4) . وفيه )مساوئ هم لو أن ذا الليل(. والصواب ما أثبتُّ

 رياش.أليب  111« رشح اهلاشميات»يف 

 .33« تثقيف اللسان( »5)

 .270« تصحيح التصحيف( »2)

 ط دار الكتاب العريب. 501/ 4« رشح ديوان أيب متام( »1)

 ط أضواء السلف. 153للزركّش « النكت عىل مقدمة ابن الصالح( »1)
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. وقلَب اهلمز هلمزاملساوي با(: )310قال سليامن امللتاين )ت نحو -14

( يف بيت له يف مقاماته سيأيت 111. يعني احلريرّي )ت(1)ياًءا للرضورة(

ه.  ذكر 

َوأة 330قال الفّيومي )ت -15 (: )واملساءة نقيض املرّسة. وأصلها َمس 

َرّد الواو يف اجلمع فيقال: هي امَلساوي.  َعلة بفتح امليم والعي. وهلذا ت  عىل َمف 

ه، أي نقائصه ومعايبه(خمفًفالكن  است عمل اجلمع   .(2). وبدت َمساوي 

(: )واملساءة خالف املرّسة، 1140قال ابن معصوم املدين )ت -12

 .(4)(برتك اهلمزة ختفيًفا، (3)اجلمع مساوي

بيدي )ت -11 (: )واملساوي هي العيوب. وقد اختلفوا 1401قال الزَّ

 عىل غري يف مفرد ها، قال بعض الرصفيي: هي ضّد املحاسن، مجع س
ن
وء

 .(5)(وأصله اهلمزقياس. 

 من آراء املعارصين: 

                                                           

 أ. 150لوحة « رشحه ملقامات احلريري»( يف 1)

 ط دار الكتب العلمية. 457« املصباح املنري( »4)

( هذا الرسم عىل لغة من يثبت من العرب الياَء يف الوقف عىل نحو هذا املنقوص. وقد أجازه 5)

جملة املورد املجلد اخلامس العدد الثالث.  145املرّبد كام حكى عنه تلميذه ابن الرساج يف اخلط 

القياس. انظر  واختاره املازين والزجاجي ألهنام يريان لغة الوقف بالياء أجوَد احتجاًجا منهام بظاهر

 .57، 53للزجاجي « اخلط»

 ( الطراز األول )سوأ(.2)

 .435/ 1« تاج العروس( »1)
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ساء(: )املساوي: املعايب والنقائص، ) «املعجم الوسيط»جاء يف  -11

مز  (.ال ُت 

(: )وأحّب أن أنّبه هنا إىل أن 1207قال عبد السالم هارون )ت -13

هبا وصواكلمة املساوئ الواردة يف الرشح من ما خيطئ فيه كثري من األدباء. 

 «اللسان»، فإن العرب مل ُتمز هذا اجلمع كام يف املساوي بدون مهز

العرب: )اخليل جتري  )سوأ(. ومنه قول «املعجم الوسيط»و «القاموس»و

 املذكور آنًفا. «املعجم الوسيط»، ثم نقل كالم (1)(عىل مساوهيا

قال عباس أبو السعود: )وجيمعون املساءة وهي ضّد املرّسة عىل  -17

والفصيح الذي ورد عن العرب أن يقال يف مجعها باهلمز يف آخره.  مساوئ

 .(2)(املساوي بدون مهز

 القياس والنظر: 

أّن الم )املساوئ(  جرمَ ونقول يف هذه املسألة من جهة القياس: إّنه ال 

مهزة  يف األصل ألهنا من )ساء يسوء(. وهي مجع )مساءة( عىل الراجح. وإذ  

 لم أّن التفريع اللفظّي يف كالم العرب عىل رضبي:كان هذا هو األصَل فاع

                                                           

نّص عىل ذلك كام يوهم « القاموس»وال « اللسان». وليس يف 40« ديوان البحرتي»( حول 1)

 كالمه، وإنام هو ضبط قلم.

أنه ال يسري يف  غري« معجم الصواب اللغوي». وعرض هلا أيًضا صاحب 43( شموس العرفان 4)

 أحكامه عىل منهج أصويّل صحيح مّطرد، فلم أر أن أذكره من بينهم.
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من األصول ما نجدهم استعملوه كام استعملوا فرعه  فالرضب األول

ب األصل  شأنليس من من ق َبل أنه  الذي ف ّرع عليه ون ت ج منه الفرع أن ُيج 

ل ذ كَره. ومثال هذا أنك تراهم يقولون يف نحو )رأس( و)ذئب(:  م  أو خي 

ب( ويف نحو )يوَجل(: )َييجل( و)ي يجل( و)ياجل( ويف نحو )راس( و)ذ ي

( إىل كثري من أشباه  ( و)َمي ت( ويف )يستحيي(: )يستحي  )هّي( و)مّيت(: )هي 

كام استعملوا  هذه األصولذلك، ثم ال جيدون حرًجا من أن يستعملوا 

ّدة من لّذة اجل   اع ملا فيهوالفر همن غري أن يدعَوهم استطراف هم هلذ فروعها

 .اويّطرحوه أصوهلاإىل أن هيملوا  ومن فضل  املزّية

ا  يف استحسانه حّتى ال تكاد  وبالغواعىل أهّنم رّبام استخّفوا الفرع جدًّ

أى( واستغنائهم عنه  هم استعامل )ير 
تراهم يستعملون أصَله، وذلك كرتك 

اقة كقول قّلة منهم، وذلك بـ)يَرى( إال   البارقّي:رس 

أيــــــاه أري عينــــــّي مــــــا مل  تر 

 

ــــــات    ــــــامل  بالرّته ــــــا ع  كالن

 

 

 

 

 

 

 فتحهاوكام اجتمعوا عىل كرس مهزة )إخال( فام يكادون يفتحوهنا مع أّن 

 هو األصل.

من األصول هو ما ال نعلمهم استعملوه قّط، وذلك  والرضب الثاين

كـ)قام( و)باع(، فإن أصلهام )قَوم( و)بَيع(، وكنحو )ضّن(، فإن أصله 

عنه فّرعوا  املوزونةلشّدة استثقاهلم هلذا الرضب ونبّو طباعهم )ضن ن(، كأهّنم 

عليه والتمسوا إصالَحه وهو مضَمر يف صدورهم وملحوظ  يف أذهاهنم من 
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م من االضطرار  غري أن تنطق هبذا ألسنتهم، إال أن ي ضطّروا فيحمَلهم مكاهن 

  قال:عىل أن يمَذلوا برّسه ويراجعوا وصَله بعد رصمه كام فعل َقعنب حي

ل قـي  مهاًل أعاذَل، قد جّربت  مـن خ 

 

 أيّن أجــــود ألقــــوامن وإن ضــــن نوا 

 

 

 

 

 

 

 املرفوض. االفرتايض أو وهو ما ي سّمى باألصل

وعىل مقدار اخلّفة والثقل، وقّلة االستعامل وكثرت ه، وبي أن يكون مّطرًدا 

هذين  يف مسألةن ذات أفرادن وأن يكون فرًدا من مسألةن يكون خترّيهم بي

 الرضبي.

هي بحسب داللة القياس من الرضب األول ألهّنا  وكلمة )املساوئ(

ها إذا راموا  ها، فحقُّ مفَردة ال نظائر هلا وال قياس ينتظمها بالتخفيف مع غري 

ختفيفها لثقل ها وكثرة استعامهلا ففّرعوا عليها باإلبدال فقالوا: )املساوي(، أن 

بقوا عليها فيستعملوها مع فرع ها ألّن الفرَد من اجلنس متى أريَد اختصاصه ي 

كم من األحكام كرتك استعامل أصل ه مل تنشب نظائره أن  دون أبناء جنسه بح 

نانه مستظهرًة عليه بام هلا من الكثرة والذيوع  تضّيق عليه مكاَنه  وجتاذَبه ع 

عىل حّتى يفيء إىل أمر اجلامعة في ستعمل منه أصل ه، أال ترى أن العرب أمجعوا 

يف  ترك مهز )يرى( ثم رأينا مع ذلك نفًرا منهم خيالف  إليها فيستعملها كام

ه.  بيت البارقي املذكور آنًفا وغري 

( ثم دّلنا طول البحث  ورأيناهم أيًضا كاملطبقي عىل ترك املايض من )يدع 

 وي ع ا  ڃ﴿والتفتيش عىل أّن مـنهم مـن راجـَع األصـل فاسـتعمَله كقـراءة 
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ت  أحًدا يستعمل املايض من )يـذر( . [5]الضحى:  ﴾چچچچ
وهلذا لو سمع 

 .(1)مل أخطِّئه ملا ذكرت  من قّوة قياسه وشّدة اقتضائه له

وإذا كان األمر كذلك فإنه لو مل تأت نا بّينة من السامع عن العرب ت ثبت 

اهلمز يف )املساوئ( أو تنفيه لكان القياس  وحَده كافًيا يف تصحيحه والداللة 

 عليه.

ف وقد جاَء عنهم يف هذا شاهد  صحيح  من كالمهم، وهو قوهلم يف فكي

 «31اخليل »هلمز يف كتاب (، فإّنه مروّي بامساوئ هااملثل: )اخليل جتري عىل 

تب يف املخطوطة فوق كلمة )مساوئها(: 411لألصمعي )ت ( إذ ك 

 .(2)(، فعسى أن تكون هذه رواية األصمعّي مهموزة)

وذلك يف (، 511األخفش األصغر )ت وحكى ذلك أيًضا أبو احلسن

، قال: نّص رصيح يف هذه املسألةلعّله أقدم نّص نفيس مل أر من احتّج به، و

وقد نطق به كثري من )هذا حرف است عمل عىل إبدال اهلمز. وأصل ه اهلمز. 

. وكذلك (3)فقالوا: هي املساوئ يا فتى. وذلك أنه من سؤت ه( العرب مهموًزا

                                                           

 تح املختون. 410ورشحه « تصحيح الفصيح»( وقد قال بذلك ابن درستويه يف 1)

، ولكن 57« الفرق»، وثابت بن أيب ثابت يف 105« األمثال»( ورواه أيًضا غريه كأيب عبيد يف 4)

 الضبط فيها حمتمل.

 .145لنوادر ( ا5)
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. وكذلك ابن مّكّي (1)ذ ظاهر ما ذكَره يف كتاب ه أّنه مهموز( إ224الثامنيني )ت

 إال أنّ  (310( وامللتايّن )ت نحو100واألجدايب )ت نحو (101الصقيّل )ت

 اإلبدال، وسيأيت القول يف ذلك.آ خطّ  ابن مكّي وامللتاينّ 

وهم  من صدَع بتخطئة اهلمز، وكّلهم معارصون،وهبذا يتبّي خطأ 

( وعباس أبو السعود 1207د السالم هارون )توعب «املعجم الوسيط»

وغريهم. وظاهر  من كالمهم يف هذه املسألة أهنم مل يّطلعوا عىل ما أوردناه من 

 نصوص العلامء املثبتة للهمز.

فهذا هو أصل  هذه الكلمة. وهو أحد الوجهي اجلائزين فيها. وقد بينّا 

دال مهزُتا ياًءا )امَلساوي( إب والوجه اآلَخرصحَة استعامله بالقياس والّسامع. 

إبدااًل حمًضا يف مجيع أحواهلا ال عىل جهة اإلبدال القياّك، فت لَحق  بباب 

ه، ورأيت مساوَيه ( فيقال: )بدت مساوي  ه(، (2))قاضن ، ونظرت إىل مساوي 

ه قوهلم يف املَثل املذكور آنًفا: )اخليل (3)و)هذه َمساون  ، وامَلساوي(. وشاهد 

                                                           

( قلت: )ظاهر( ألن رسم الكلمة ُيتمل أن تكون بالياء )مساوي(، وذلك عىل مذهب املازين 1)

 والزجاجي الذي أومأت إليه آنًفا.

( وجيوز اإلسكان إحلاًقا للمنصوب باملرفوع واملجرور. ومن من قال هبذا الفراء كام حكى عنه 4)

لدولة، وأبو حاتم السجستاين كام حكى عنه أبو حيان يف تح ناديا ا« 505عبث الوليد »أبو العالء يف 

، وأبو حممد «475/ 1املحتسب »واملربد كام حكى عنه ابن جني يف « 421/ 1التذييل والتكميل »

« 471رشح القصائد السبع »ط صادر، وابنه أبو بكر يف « 141/ 1رشح املفضليات »األنباري يف 

 . وهذا اخلالف قلام جتده مبسوًطا يف كتاب.«421، 453/ 1إيضاح الوقف واالبتداء »و

 ( وجيوز إثبات يائها رساًم كام سبق بيانه.5)
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ا(، فإنه ي روى بالياء كام ي روى باهلمز بآية  أّن الكسائيّ جَتري عىل مساو  هي 

 (571)ت ، وأّن الصاحب بن عباد(1)(َمسًوىذكر أن مفرده ) (175)ت

. وهذا وإن كان غلًطا من جهة (2)وفرّسه هبذا املعنى ألفاظ املساواةسلَكه يف 

 االشتقاق فهو بيان  ملا تأّدى إليه من ضبطها.

ا( يف هذا املَثل هو عىل غري اإلبدال القياك ألّن واإلبدال يف )مساوهي

عل اهلمزة بَي بَي ال أن تقلب ياًءا خالصًة.  القياس يف هذا أن جت 

بري بن عبد املّطلب اهلاشمي القريّش. وهو  ومن الشواهد أيًضا قول الزُّ

 جاهيّل مات قبل الَبعثة:

ــــع التأســــيَس منــــه  غــــداَة نرّف

 

 ولــــيس عــــىل مســــّوينا ثيــــاب   

 

 

 

 

 

 

برواية )مساوينا(. وأثبته  «75سريته »يف  (110)ت إسحاقرواه ابن 

ينا( وقال: )وي روى «411ُتذيبه »يف  (417)ت ابن هشام : برواية )مسوِّ

ناوليس عىل  (، قال السهييل )ت مساوي  (: )وقول ابن هشام: 171ثياب 

َعلة من الّسوءة واألصل . وي روى مساوينا. يريد السوآت، فهو مجع مساءة مف 

، وهذا يقطع بأّن الرواية بالياء ال باهلمز. وإذا (3)(مساوئ، فسّهلت اهلمزة

كان األمر كذلك فإنه يدّل عىل أّن لغة الزبري الياء ألنه ليس يشء يضطّره إىل 

                                                           

 «.50/ 12ُتذيب اللغة »( حكى ذلك عنه األزهري يف 1)

 تح آل ياسي.« 211/ 7املحيط يف اللغة ( »4)

 ط دار الكتب العلمية. 527( الروض األنف 5)
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ترك اهلمز من حيث إّن الوزن يستقيم هبام مجيًعا. وهذا ليس ختفيًفا قياسيًّا ألن 

فيف اهلمزة املكسورة املكسور ما قبلها بجعلها بَي العلامء جممعون عىل أن خت

 بَي. 

برية بن أيب وهب  القريش. وهو إسالمّي  املخزوميومنها أيًضا قول ه 

 :هرب بعد الفتح إىل نجران ومات هبا كافًرا

ــي حمَكمــةً  ــَل النّه  هــذا وبيضــاَء مث

 

ــدو   ــام تب ــيّل ف ــت  ع يط
ان  ــاوهي   مس

 

 

 

 

 

 

 .«712ُتذيبه »هشام يف  وأثبته ابن «سريته»إسحاق يف رواه ابن 

( وغريه، وإنام التخفيف 170هذا بتخفيف قياّك عند سيبويه )ت وليس

عل  بَي بَي، القياك عندهم يف اهلمزة املضمومة املكسور ما قبلها هو أن جت 

قلبها ب خيّففها، فإنه (411)ت إال ما كان من األخفش (1)وهو )كالم العرب(

 .(2)ياًءا خالصةً 

بيد الطائّي أو غريه: كذلك قولو  أيب ز 

ــن  ــديق ع ــض للص ــاويأغمِّ  امَلس

 

ـــديق    ـــال ص ـــيش ب ـــَة أن أع  خماف

 

 

 

 

 

 

/ 4 عيون األخبار»يف  (431)ت ابن قتيبة هو رواهوأقدم من وجدته 

(، 451)ت عن ابن األعرايب «ط أبو ظبي 154 العرب فضل  »و «241

 شاعرين: إىل بعَده بس  . ون  ولكنه مل ينسبه

                                                           

 «.124/ 5كتاب سيبويه ( »1)

 تح هدى قراعة.« 27/ 1رآن له معاين الق( »4)
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بيد الطائي وأب ول:األ يف  (212)ت أبو حيان التوحيدي ، نسبه إليهز 

تح  24 الصداقة والصديق»و «ط صادر 101/ 1ر البصائر والذخائ»

 .«الكيالين

يف ( 245)تالثعالبي إليه نسبه (، 450الثاين: عبد اهلل بن طاهر )ت

 .مع بيتي آخرين «170من غاب عنه املطرب »

العقد »أنشد يف ( 547)تبن عبد رّبه اوال أحسبه البن طاهر ألن 

البيتي اآلخرين مع بيت ثالثن منسوباتن إىل  «تح أمحد أمي 512/ 4د الفري

إىل إبراهيم بن هذه األبيات الثالثة  ابن طاهر وليس فيها هذا البيت. ونسَب 

الفرج  أبو كام نقل عنه تلميذه األصغر   األخفش  ( 425)تالعباس الّصويّل 

وابن أخيه أبو  «ط دار الكتب 23/ 10األغاين »يف ( 511)تاألصفهاين 

 ولعله األصّح.. «31أخبار أيب متّام »يف ( 551)تبكر الصويّل 

فإذا بطَل أن يكون هذا البيت البن طاهرن فلعّله أليب زبيد كام ذكر أبو 

أبا زبيدن مات يف زمن معاوية. صّح االحتجاج به ألن حيان. وإذا كان له فإنه ي

تّج بكالمه أما ابن . عىل أن النصفة تقتضينا أن ال نقطع طاهر فموّلد ال ُي 

ه حّجة قاطعة  وإن كان  بصحة نسبته إليه، فال يكون لنا إذن يف هذا البيت نفس 

 يؤن سنا بصّحة ما أّصلنا.

القريش. وهو صحايّب است شهد يف  املّطلبي بيدة بن احلارثفأما قول ع  

 بدر:
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ــفــأكرمني الــرمحن  مــن فضــل    همنّ

 

 امَلسـاويابثوبن من اإلسـالم غّطـى  

 

 

 

 

 

 

 «315ُتذيبه »وأثبته ابن هشام يف  «سريته»يف ابن إسحاق فقد رواه 

بيدة(. عىل أّن هذا البيت لو مل وقال نكرها لع  عر ي  : )وبعض أهل العلم بالشِّ

ياًءا جارن عىل التخفيف ه إبدال مهزة )املساوئ( فييكن مشكوًكا يف نسبته فإن 

قياك ألّن اهلمزة إذا كانت مفتوحة وقبلها كرسة فإهنا ت بدل ياًءا قواًل ال

َية(، فال يقوى هذا البيت وحَده أن يكون حّجة  ئة(: )م  واحًدا، فتقول يف )م 

 إلبداهلا ياًءا يف مجيع أحواهلا.

ومثل ه بيت عبد اهلل بن معاوية اهلاشمي القريّش. وقد تويّف يف آخر دولة 

 بني أمّية:

ضا عن كـّل عيـبن كليلـة  وع  ي  الرِّ

 

 امَلسـاوياولكّن عَي السـخط تبـدي  

 

 

 

 

 

 

، نسبه إليه مؤرج السدوك و يف ( 402)ت بعدهو منسوب إليه باتفاقن

كام حكى عنه ( 451)تومصعب الزبريي  «17 حذف من نسب قريش»

مها. «412/ 14 األغاين»أبو الفرج يف   وغري 

واهد اإلبدال من كّل اعرتاضن إال بيت وإذن ال َيسَلم لنا شاهد من ش

ها فإنه إما مروّي أكثر من روايةن وإما مشكوك يف  . أما سائر  برية بن أيب وهبن ه 

برية  هذه الشواهد  -وناهيك به  -نسبته وإما مئّول. فإذا مجعنا إىل بيت ه 

 مستأنسي بكثرُتا كان فيها َمقنع وبالغ.
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لبتَة فإن يف حكاية من حكى عىل أّنا لو مل نقف عىل شاهدن رصيح ا

أبو احلسن األخفش األصغر يف كالمه اإلبداَل من العلامء حجة شافية، وهم 

وابن  (330)ت األجدايب والفيوميو (104)ت الذي سقناه آنًفا، والتربيزي

بيدي( 1140)ت املدينّ  معصوم . وقد قال هبذا وبعض الرصفيي كام نقَل الزَّ

وعبد السالم هارون وعباس أبو السعود  «املعجم الوسيط»من املعارصين 

فوه. وقد عّرفناك خطأهم يف  خال أن هأالء املعارصين أنكروا اهلمز أو ضعَّ

 وهذا كلُّه ينفي أيًضا احتامَل أن يكون اإلبدال يف بيت هبرية رضورًة. ذلك.

فقد ظهر إذن صّحة هذا الوجه كام ظهرت  صّحة الوجه اآلخر. وعىل 

، وأن امللتاين غري مكّي الصقيّل غري مصيب يف ختطئته لههذا يتبّي أن ابن 

ومل ينّص عىل صّحة هذين الوجهي مجيًعا  .مصيب أيًضا يف محله عىل الرضورة

 من العلامء إال األخفش األصغر واألجدايّب.

لة ي ذكر هذا اللفظ كاَن ينبغي أن  وإذن فقد األلفاظ ما ذكروه من يف مج 

 كـ)ساَل( و)املنساة( وغريمها.املخّففة عىل غري القياس 

ّلة التي محلتهم عىل هذا اإلبدال فألن من العرب من يستثقل  فأما الع 

اهلمزة فيخّففها. ومن املواضع التي يكثر فيها ختفيفها أن تكون متطّرفًة، فإهنا 

ت بدل حرًفا من جنس حركة ما قبلها إن كان متحّرًكا وت عامل معاملة املعتّل 

ن كانت يف فعل، ومعاملَة املنقوص أو املقصور إن كانت يف اسم. الالم بالياء إ

ذف إن كان ما قبل آخرها ساكنًا. وهذا وإن كان عند سيبويه مقصوًرا  وحت 
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عر كالمهم حّتى إنك ال تكاد جتد  منفقد جاء منه مقدار  صالح   (1)عىل الشِّ

ها، فلو جذًرا مهموز الالم إال وجدّت منهم من يبدهلا ولو يف بعض تصاري ف 

أبو زيد و الكوفيونقيل بإجازة ذلك يف النثر مل يكن ن كًرا. وقد قال هبذا 

. ومن أمثلته قوهلم يف )أجأ(: )أجا( كام (2)أبو احلسن األخفشاألنصاري و

 :أبو النجمقال 

 قــد حرّيتــه جــنُّ ســلمى وأجــا

 

 

ــدأ( ــرأ الزهــري :ويف )ب ــدا( كــام ق  ﴾ھھھےےاْوباا   ﴿: )ب
َي  [3]السجدة:   عبد اهلل بن رواحة:( كام قال و)بد 

ينا  باســـــم  اإللـــــه وبـــــه بـــــد 

 

 

ينا 405قال أبو عبيدة )ت (: )يقال: بدأت وبَديت. وبعضهم يقول: بد 

 :كام قال زهري (4)(ىو)يبدَ . (3)لغة(

 متـى ي ظَلـم يعاق ـب بظلمـه
ن
 جريء

 

ــم    ــالظلم  َيظل  ــَد ب ب ــا، وإن ال ي   رسيًع

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .112/ 5« الكتاب( »1)

د « املقتضب»، و551/ 1لألخفش « معاين القرآن( »4) « رشح الكتاب»، و111/ 1للمربَّ

 .71/ 12للسريايف 

 تح سزكي. 41/ 1« جماز القرآن( »5)

 ( وجيوز رسمه )يبدا( بالنظر إىل عروض البدل. وكذلك نظائره.2)
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، قال سيبويه: )وبعض جاء جييء(: )جا جيي(ويف )، (ى)أبطأ(: )أبطَ ويف  

ك بحذف اهلمزة( . (1)هأالء يقولون: يريد أن جيَيك ويسَوك. وهو جيي ك ويسو 

، قال أبو )اخلابية( وهي من )خبأت(. وأطبقوا عىل أ(: )احلام(ويف )احلمَ 

. (2)عبيدة: )ثالثة أحرف تركت العرب اهلمز فيها(. وذكر منها )اخلابية(

 عامر بن الطفيل:ختتأ(: )اختتى( كام قال يف )ا وقالوا

 فال ي رهب  ابَن العـّم منـَي صـولتي

 

د    ـــدِّ ـــه املته ـــن قول  ـــي م  وال أختت

 

 

 

 

 

 

 [53]احلاقة:  ﴾ٺاخلدُطونڀٺٺ﴿. وقرئ (ىيف )أخطأ(: )أخطو

 وقال أعشى باهلة:

ــه ــّب احلــيَّ جفنت 
غ  ــَت مــن ال ت   نعي

 

 إذا الكواكــب أخطــى نوَءهــا املطــر   

 

 

 

 

 

 

ـــويف ـــأ(: )أرج ـــه(، ويف )أرج ـــه(: )داريت ـــراءة ى )دارأت ـــام يف ق ( ك

ـــة:  ﴾ۇئۆئۆئۈئ﴿ ء(:، [101]التوب د  ـــافع  ويف )ر  د( كقـــراءة ن )ر 

 ا( كام قال اهلذيل:(: )رفَ أَ ويف )رفَ ، [52]القصص: ﴾ى ًيار   ې   ې﴿

ـَرع   ، ال ت   رَفوين وقـالوا: يـا خويلـد 

 

 فقلت  وأنكـرت  الوجـوَه: هـم  هـم   

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .111/ 5« الكتاب( »1)

جماز »تح داوودي. وانظر أيًضا « 221/ 4الغريب املصنف »( رواه عنه تلميذه أبو عبيد يف 4)

 «.121/ 4القرآن 
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. ومنه (ا  أ(: )سبَ (: )رّوى( كقوهلم: )رّويت يف األمر(، ويف )سبَ ويف )رّوأ

ويف  ﴾الصدبون﴿نافع وغريه ( كقراءة ا  (: )صبَ أَ بَ ( ويف )َص ا  قوهلم: )أيادي سبَ 
(: هيت( ويف )كأَلَ ( ويف )قرأت(: )قرَ ا  )ضاهأ(: )ضاهى(، ويف )الفَرأ(: )الفرَ 

 :( كام قال عمر بن أيب ربيعةه)كال  

هـا:فقالت وقد ال  نـت وأفـرَخ روع 

 

 ربُّـــك املتكـــرّب   
 كـــالَك بحفـــظن

 

 

 

 

 

 

 ة( ويف )املأل(: )املال( كام قال حسان:أة(: )الكاَم  ويف )الكم  

 فــدوَنك فــاعلم أن نقــَض عهود نــا

 

ـــايعوا  ـــذين تب ـــا ال ـــال  من ـــاه امل  أب

 

 

 

 

 

 

 كام قال الطائّي: : )متاَلوا(وا(ئ)متاليف و

 وقبَلـــك رّب خصـــمن قـــد متـــاَلوا

 

ـــوت    ـــت  وال دع ـــام هل ع ـــيّل ف  ع

 

 

 

 

 

 

ــى( ــأ(: )أنب ــرئ: ويف )أنب ــد ق   چ چ چ چ  أنبُااوي ڃ﴿. وق

 :قول حسان. ومنه [51]البقرة:  ﴾ڇ ڇ

 فــــــأنَبوا بعــــــادن وأشــــــياعها

 

 ثمـــــوَد وبعـــــض  بقايـــــا إَرم   

 

 

 

 

 

 

ة( كام قال ة(: )املناوا  أَ يف )املناوَ . وقالوا أيًضا ة(نسأة(: )املنسا  ويف )امل  

 :ياألزد

ــن ذُل وســوء صــنيعةن  ــب ك م  وحس

 

ربـى وأن قيـل: قـاطع     مناوا ة  ذي الق 

 

 

 

 

 

 

عمر بن أيب  ويف )توضأت(: )توضيت( ويف )أومأت(: )أوميت( كقول

 ربيعة:
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ـــت  بعينيهـــا مـــن اهلـــودج    أوم

 

ـــج    ـــاَم مل أحج  ـــذا الع ـــوالك ه  ل

 

 

 

 

 

 

 ﴾ائمستهُزونىى﴿قرأ أبو جعفر واستهزأت(: )استهزيت(.ويف ) 
 الفرزدق:، قال ك(ك(: )هنا  نأَ يف )هَ . وقالوا [12لبقرة: ]ا

 راحــت بَمســلمة البغــال  عشــيةً 

 

ـــع     املرت
ـــاك  ـــزارة  ال هنَ ـــارَعي َف  ف

 

 

 

 

 

 

 وغريها. وإنام ذكرت  أمثلًة هلذا الباب ومل آت  عىل مجيعه.

عت هم كام ترى فهذه يف ختفيف عاّمة هذا الرضب من املهموز. فإذا  رش 

منه مع ذلك كثرة استعامل ه وطول دوران ه يف كالمهم كانت رغبتهم اّتفَق لّشء 

ه أشدَّ وكانوا عىل التلعُّب به أحرَص، وذلك كـ)السوء( وتصاريفه، 
يف ختفيف 

 :(1)فإهنم حذفوا اهلمزة منه كام قال اهلذيل

 وأبو العيال أخي، فمن َيعـرض لـه

 

ـــوين  ـــؤذين ويس   ي
ن
ـــوء ـــنكم بس  م

 

 

 

 

 

 

. وقلبوا يف قوهلم)ساءه(، فقالوا: )سآه( كام (2)سوايًة( وكام قالوا: )ساءه

 :(3)كعب بن مالك قال

 لقـــد لقيـــت ق ريظـــة مـــا ســـآها

 

ـــــل    ـــــدارهم ذّل ذلي ـــــّل ب  وح

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .205/ 1« رشح أشعار اهلذليي»( رواه السكري يف 1)

 .535/ 2« الكتاب( »4)

 .213/ 5« الكتاب( »5)
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، وأصل ها )مساوئة(. وقد اجتمع يف هذه (1)ويف قوهلم: )سؤته مسائية(

اهلمزة استثقاهلا، فمنها ما ذكرناه من وقوع  يدعو إىلالكلمة خصال كلُّها 

ومنها جتاور  اهلمزة والواو، ومها حرفان  ،كثرة االستعاملمنها و ،طرًفا

، فكرهوا الواو مع  مستثقالن، قال سيبويه: )فمسائية  إنام كان حدها مساوئة 

أكره »، وقال: )ومثل  ذلك قوهلم: (2)اهلمزة ألهنام حرفان مستثقالن(

 .(3)، إنام مجعت املساءة ثم قلبت(«مسائيتك

فيبدلوا مهزُتا ياًءا إبدااًل حمًضا،  جَب إذن أن يستثقلوا )املساوئ(فال ع

، ولتجاور اهلمزة  وذلك لوقوع مهزُتا طرًفا، واحلذف إىل األطراف رسيع 

ن ختفيفها بحذف (4)وكثرة االستعامل ،والواو . والكلمة إذا كثر استعامهلا حس 

)مل أَبل(، وأصلها  أو قلب أو إبدال كام صنعوا يف )يرى( وأصلها )يرأى( ويف

( فق ( وأصلها )أّي يشء( وكام رمّخوا )يا صاحب  (، ويف )َأيشن لوا: )يا ا)مل أبال 

                                                           

 .111« نوادره»( حكاها أبو زيد األنصاري يف 1)

 .570/ 2« الكتاب( »4)

/ 4ب، ويف نرشة باريس  74ل « الكتاب»( قوله: )مسائيتك( كذا وقع يف نسخة ابن خروف من 5)

ومل يعتمدها، ويف بعض نسخ رشح  213/ 5ويف بعض ن سخ نرشة هارون  150/ 4، وبوالق 154

ومل يعتمدها املحقق أيًضا. ويعضده نّص سيبويه السابق، وما جاء يف أصول  132/ 15السريايف 

، 55/ 4البن جني « املنصف»، و540/ 5« الكتاب»، وتعليقة أيب عيّل عىل 10/ 5 ابن الرساج

« رشح السريايف». وهو الراجح خالًفا ملا وقع يف نرشة هارون و554البن عصفور « املمتع»و

 البن سيدة )سأو(.« املحكم»و

 نة هلا من النقض.( كثرة االستعامل ليست من العلل الثواين، وإنام هي علة ثالثة شارحة هلا وحمّص 2)
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( مع أنه ليس علاًم وال خمتوًما بتاء.  الّشء ويف هذا يقول سيبويه: )ألن صاح 

: تقول أنك ترى أال مثل ه، هو من ما لغريه ليس نحو   له كان كالمهم يف كث ر إذا

ل   أردت إذا ،«أق   مل» تقول: وال «أك   مل» : تقول كام «أدر   ال»: وتقول. أق 

 فالعرب. أ رام   مل تريد «أ َرم   مل»تقول:  وال «أ َبل مل» وتقول: .«قاضن  هذا»

 .وهذا كثري معروف. (1)نظائره( حال عن كالمهم يف األكثر يغريون من ما

مل ألهنم  جازلغة أهل احلمن إبدال مهزة )املساوئ( ياًءا كان  وبيِّ  أن

يكونوا هيمزون يف الغالب كام هو معروف. وترك اهلمز عندهم جارن يف اهلمزة 

ها، أال ترى أن الفّراء )ت ( يقول: )لغة قريش 403املتطّرفة جَريانه يف غري 

 وعامة ، ويقول أيًضا يف )مستهزئون(: )وقريش(2)ترك  اهلمز فيقولون: أنب وين(

التي سقنا شواهد ال كثرًيا منوأنت ترى . (3)اهلمزة( ترك عىل وكنانة غطفان

كبيت عبد اهلل بن  لشعراء حجازّيي بعضها يف إبدال اهلمزة املتطرفًة ياًءا هي

رواحة وحسان وعمر بن أيب ربيعة واهلذليَّي. ورأيَت أيًضا بيت زهري يف 

)يبَدى( وهو يف غطفان. وأكثر من يقرأ برتك اهلمز هم من قراء احلجاز كنافع 

 يب جعفر.وأ

                                                           

 .151/ 4« الكتاب( »1)

 .44له « لغات القرآن( »4)

 .11« لغات القرآن( »5)
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وأمر  آخر، وهو أّنك جتد عامة أبيات إبدال مهزة )املساوئ( ياًءا لشعراء 

برية  بيدة بن احلارث، وه  بري بن عبد املطلب، وع  حجازيي قرشيي، وهم الزُّ

 بن أيب وهب، وعبد اهلل بن معاوية.

 :(1)قول حساننحو أن ي ضبط  وعىل هذا ينبغي

اوعلـــــت   حماســـــنَها مســـــاوهي 

 

ر  مـــن مـــا أرّض   ـــم    هبـــا مـــن الضُّ

 

 

 

 

 

 

 بالياء. 

ا من الثِّقل ومن كثرة االستعامل استخّفها الناس وآثروها عىل لغة  وملكاهن 

اهلمز وتفّشت يف سائر القبائل واألمصار. وعىل قدر ث َقل اللفظ وكثرة 

ه ي ستحّب ختفيفه لتقّل مئونته عىل األلسن، فإن طلب اخلّفة موّكل بام 
استعامل 

َع، أال ترى أن أكثرهم خيّففون )يَرى( دون نظريُتا )ينأى( و)يبأى( ذاَع وشا

ونحومها، ويستجيدون إبدال مهزة )أرجأت( ياًءا فيقولون: )أرجيت( حتى 

، وال يستحسنون ذلك يف أخواُتا (2)قال الفراء: )وترك اهلمز أجود(

. ومثل  ذلك )املنسأة(، فقد قال الفراء: )أهل  كـ)أرقأت( بمعنى سّكنت 

ا  .(3)هيمزوهنا( قيس وفصحاء ومتيم .«امل نَساةَ » هيمزون ال احلجاز وكأهنَّ

غَلبت بعد ذلك عىل لغة اهلمز لكثرة دوراهنا حّتى صار أكثرهم خيتارها. ويف 

                                                           

 ط املعارف. 173« ديوانه»( رواه األثرم وابن حبيب يف 1)

 .11« لغات القرآن( »4)

 .115« لغات القرآن( »5)



             
 

373 
 

 يصري حتى اهلمز من الّشء حتّول العرب أن هذا يقول األخفش: )وذلك

 إال هيمزها أحد يكاد الو «امل ن سأة» نحو مهزة ترك عىل جيتمعون الياء، كبنات

. ومثل ه أيًضا )اخلابية(، فإن العرب (1)باهلمز( قرأها أكثرهم فإن القرآن، يف

مطبقون عىل اختيار اإلبدال فيها. وذلك لفشّوها وكثرة جتويلها يف كالمهم. 

 وكذلك فعلوا يف )النبّي( و)الّذرّية( وغريمها.

من  شائع يف كالم املوّلدينولذلك رأينا إبدال مهزة )املساوئ( ياًءا هو ال

 يف لسان الشعراء قول  أيب ن َواس، فمن شواهدها شعراء وعلامء وعاّمةن 

 :(2)(157)ت

 حـــوادث  أيـــام تـــدور رصوف هـــا

 

ــــّن   ــــاون هل ــــن   َمس ــــرًة وحماس  م

 

 

 

 

 

 

 :(3)(440وقول حممود الوّراق )ت

 ال تـــرجعّن عـــىل الـــدنيا بالئمـــةن 

 

ـــادن يف   ـــك ب ها ل ـــذر  افع ـــاوهي   َمس

 

 

 

 

 

 

 :(4)(451وقول أيب متام )ت

ــاون  ــواين مس ــىل الغ ــمن ع ــو ق س  ل

 

ّهــــــزن إال بــــــالّطالق     ملــــــا ج 

 

 

 

 

 

 

 :(1)وقوله

                                                           

 .103، 101/ 1« معاين القرآن( »1)

 تح إيفالد فاغنر. 521/ 1« ديوانه»( رواه محزة األصبهاين يف 4)

 ط ابن كثري. 147« الزهد»( رواه عنه ابن أيب الدنيا يف كتاب 5)

 ط البابطي. 107/ 2« ديوانه( »2)
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 حماسن  ما زالت مسـاون مـن النـوى

 

 مــن الّصــدِّ  مســاون تغّطــي عليهــا أو  

 

 

 

 

 

 

 :(2)وقوله

ـــدي إســـاءَته ـــت حماســـن ه عن  عّف

 

ـنت عنـدي   ه  حتى لقـد حس   َمسـاوي 

 

 

 

 

 

 

شيوعها يف كالم العلامء ما سقت ه آنًفا من كالم األخفش ىل عشاهد من الو

األصغر إذ قال معلًقا عىل قول أيب زيد األنصاري: )إذا أخرب السلطان عنه 

هذا حرف است عمل عىل إبدال اهلمز. بَمساويه شاهًدا كان أو غائًبا(، قال: )

ساوئ يا فقالوا: هي امل وأصل ه اهلمز. وقد نطق به كثري من العرب مهموًزا

أّن عىل . فدّلت تعليقة األخفش عىل هذا النصِّ (3)فتى. وذلك أنه من سؤت ه(

ل( عىل أهّنا شائعة يف آخذ بأبا زيد  لغة اإلبدال، ودّلت كلمة األخفش )است عم 

 .كذلك كالم الناس

 :(4)(111)ت أيًضا قول احلريريه ومن

ــــاوي ــــدا التس ــــاوي  ب  ويف امَلس

 

ـــــــي  وال ثمـــــــي    ـــــــال أم  ف

 

 

 

 

 

 

كي أن املأمون كان يف يده  ومن دالئل شيوعها يف كالم العاّمة )ما ح 

 .مساويكمساويك، فقال لولد احلسن بن سهل: ما هذه؟ فكره أن يقول: 

                                                                                                                                                                   

 .131/ 4« ديوانه( »1)

 .570/ 1( ديوانه 4)

 .145« النوادر( »5)

 ط بوالق. 27« مقاماته( »2)
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. فدّل حتاميه للفظ )مساويك( مجًعا لـ)مسواك( عىل أهنم (1): حماسنك(فقال

 ينطقون )املساوي( مجع )مساءة( بالياء.

وجَه اإلبدال ياًءا  يف هذه الكلمةأن نختار  رأيلكذلك فا ذلكوإذا كان 

يف يشء من كالم املولَّدين إال أن يقوم الربهان الناصع عىل أّن متى أصبناها 

 لغة اهلمز.آخذ بالقائَل 

 :(2)قول أيب متاممثاًل وإذن نضبط 

ــرن  ــلِّ ده ــاوَي ك ــت مس ــد أنَس  لق

 

واد    ـــــن أيب د   حماســـــن  أمحـــــد ب

 

 

 

 

 

 

 بالياء.

يف قوله: )وعىل ( 121)تنجده يف كالم املصنّفي كابن املقفع وكذلك ما 

يف قوله: )حتى ( 411)ت واجلاحظ   ،(3)(مساوهَياالعاقل أن ُيص عىل نفسه 

املحاسن »كتاب  وكعنوان، اموأمثاهل   (4)(ومساوهياميتفرغ لذكر حماسنهام 

 ذلك بالياء. للبيهقي. كلُّ  «واملساوي

 :(5)(411)ت فأما قول  أيب العتاهية

                                                           

 تح القطان. 405للجرجاين « كنايات األدباء( »1)

 . وضبطها املحقق باهلمز.411/ 4( ديوانه 4)

 .57« األدب الصغري»( 5)

 تح هارون. 400/ 1« احليوان( »2)

 تح زكار. 1371« بغية الطلب»( رواه ابن العديم بسنده إليه يف 1)
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 وال أســـائل  عـــن قـــومن عـــرفت هم  

 

ــاوَئ ذوي   ــد زادوا مس ــل: ق  إال قي

 

 

 

 

 

 

ال يقطع باختياره اهلمَز ألنه جيوز أن يكون بالياء، فيكون كقول ف

 :(1)الفرزدق

ــه ــوىًل هجوت  ــد اهلل م ــان عب ــو ك  فل

 

ـــا  ـــوىل موالي ـــد اهلل م ـــّن عب  ولك

 

 

 

 

 

 

أنه  (134)ت بن مالكوقد ذكر اوهذا جائز عند اجلمهور يف الرضورة. 

)ال خالَف أنه يف الرفع  واجلّر جارن جمرى قاضن يف اللفظ  ، ويف النصب  جارن 

أر من أشار . غري أين وجدّت يف ذلك خالًفا مل (2)جمرى نظريه من الصحيح(

: «121 صناعة الكتاب»يف ( 557)ت، وهو قول أيب جعفر النحاس إليه

ري  «مررت بجوارَي »)وجيوز  رى املنصوب وتشّبهه بالياء جت  املخفوض جم 

 . وهذا إذا مل يكن علاًم، فأما إذا كان علاًم ففيه خالف مشهور.بغري املعتّل(

 :(3)ومن ما يدّل عىل أن لغة أيب العتاهية الياء قوله

 فأعظم  اإلثـم بعـد الــرشك نعلمـه

 

ايف كــّل نفــس عامهــا عــن    مســاوهي 

 

 

 

 

 

 

اهلمز هو  كان داهلا ياًءا وإنوجه إبفهو  الوجهيهذين أفصح  فأما

ه. وإنام تتفاضل اللغات . وذلك لشيوعه وكثرة استعامله دون نظريالقياس

                                                           

 .515/ 5« الكتاب»( انظر 1)

ط  750، 775أليب حيان « ارتشاف الرضب». وانظر أيًضا 1101« رشح الكافية الشافية( »4)

 اخلانجي.

 . 51/ 2« األغاين( »5)
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بقدر حظِّها من الَقبول عند أهل الفصاحة وعىل حسب استعامهلم هلا وهلَجهم 

، أال ترى أن )ما( احلجازية أفصح من )ما( (1)هبا ال بموافقت ها للقياس

ية أقوى منها قياًسا، وأّن حذف ياء املتكّلم التميمية وإن كانت التميم

( أفصح من إثبات الياء وإن كان  واالستغناء عنها بالكرسة يف نحو )يا غالم 

وأّن إبدال )أرجيت( أجود عندهم من مهزها مع  إثبات الياء هو حّد القياس،

م( و)بئ س( بإسكان العي أفصح من حتريكها  أن مهزها هو األصل، وأّن )نع 

متّكن الوجه عندهم لكثرة استعامل ه بل رّبام التحريك هو األصل أيًضا. مع أن 

جًرا حمجوًرا أو ح  وأن سوا به حتى استوحشوا من استعامل القياس فصار 

 آنًفا.ضعيًفا مرذواًل كام بّينا 

إىل أنه جيوز يف هذه الكلمة وجهان )املساوئ( باهلمز،  وننتهي من هذا كلِّه

ّن األصل منهام اهلمز، وأن الياء لغة أهل احلجاز وال سيام و)املساوي( بالياء، وأ

ذاعت يف غريهم من العرب وغلبت عىل لسان املوّلدين من علامء  وأهنا ،قريش

وإن كانت لغة  َل أختها يف الفصاحةحّتى استحّقت أن تفض   وعاّمةوشعراء 

 اهلمز صحيحة فصيحة وجيِّدة مرضّية.

│ 

  

                                                           

بقول غريب، وهو أن األفصح ما أفصح عن  51« تصحيح الفصيح»( وانفرد ابن درستويه يف 1)

 املعنى واستقام لفظه عىل القياس ال ما كثر استعامله.
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ُ مسائل متفرقة   (1)العامة ولها وجهن فيها لّح  ت

 

: وقالس: خطأ بعضهم أن يقال: )قرأت رشَحي املرزوقي والتربيزي(  -

 قولك؟ فام ،(والتربيزي املزوقي رشح قرأت: )يقال أن الصواب

ج: قرأت هذه التخطئة قبل سني، فام زلت أتتبع شواهدها من يوم  إذ 

 ا:حتى مجعت عرشة أو عرشين شاهًدا فصيًحا يقِض ببطالهنا، منه

 دريد بن الصمة:

وا  ســليَم بــن منصــور أمّلــا ختــربَّ

 

ليـب وداحـس   بام كان مـن حـريَب ك 

 

 

 

 

 

 

 الفرزدق:

 إىل األبرش الكلبي أسـندت حاجـة

 

ــــل    ــــيم ووائ ــــا مت ــــا حّي  تواكله

 

 

 

 

 

 

 الكميت:

ــــــو ــــــة الرس لف ــــــالل حم   أط

 

ـــــــاجر    ـــــــّر وف ـــــــَألويت ب  م ب

 

 

 

 

 

 

 مروان بن أيب حفصة:

ــــه ــــا بأســــه ونوال  تشــــابه يوم

 

ــل  ــام الفض ــدري ألهي ــد ي ــام أح  ف

 

 

 

 

 

 

 وأرجو أن أفّصل فيها القول يف ما بعد.         

 س: هل لقول الناس: )كالشمس يف رابعة النهار( وجه من الصواب؟ -

                                                           

 .( ن رش مفّرًقا يف آسك وتويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة1)
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ج: خّطأها بعضهم وزعموا أن الصواب )رائعة النهار(. وكلتا العبارتي 

ر( وجًها سائًغا، وهو أن مل ت سمع عن العرب يف ما أعلم، ولكن لـ)رابعة النها

يكون املراد بـ)الرابعة( الساعة الرابعة من ساعات النهار ألن شعاع الشمس 

يكون فيها ساطًعا مبينًا. وقد وردت  مع ذلك يف عدد من كتب العلامء 

السابقي. وأما )رائعة النهار( فلم أجد هلا معنى إال أن بعض املعاجم املعارصة 

لنهار(. وغالب ظني أهنا مصحفة عن )رابعة( التي زعمت أهنا بمعنى )معظم ا

 خيّطئوهنا.

( بالبناء للمعلوم بمعنى )مات(؟ -  س: هل يصح أن يقال: )توَفَّ الرجل 

َته(  يّف( بالبناء للمجهول هو يف ما أرى )توَفَّ اهلل  الرجَل مدَّ ج: أصل  )ت و 

َته( أي استوفا ها، يتعّدى إىل مفعولي أي استوفاها بإماتت ه، فـ)توَفَّ الرجل  مدَّ

وإىل مفعول واحد باللفظ نفسه، ثم ب ني املتعّدي إىل اثني للمجهول فصار 

(، وشاَع  يّف الرجل  ذف املفعول استخفاًفا فصار )ت و  َته(، ثّم ح  يّف الرجل  مدَّ )ت و 

 هذا يف كالمهم.

( بالبناء للمعلوم عىل  فيجوز لك إن شئَت أن تقول: )توَفَّ الرجل 

. وبه قرأ عيّل ريض اهلل عنه يف ما حكى عنه أبو عبد الرمحن الّسلمّي: األصل

، وعاصم  أيًضا يف رواية املفّضل الضبّي [452]البقرة:  ﴾ٻ ي توفّونٱ﴿

 عنه.

( بالبناء للمجهول. وهو الكثري اجلّيد. َ الرجل  يفِّ  وجيوز لك أن تقول: )ت و 
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ام اإلنسان كسواًل س: ما صحة تصدير اجلملة بـ)ما دام( نحو )ما د -

 فلن يفلح(؟

ج: هذا األسلوب عين ه بتقديم )ما دام( ال ي عرف يف كالم من ُيتّج به، ومل 

 يرد إال يف بيت من شواهد النحو، وهو:

 ما دام حافَظ رّسي مـن وثقـت  بـه

 

 فهــو الــذي لســت عنــه راغًبــا أبــدا 

 

 

 

 

 

 

جهة  غري أن هذا البيت من وضع ابن مالك، فال تنهض به حجة من

السامع. عىل أن هذا األسلوب صحيح قياًسا، وذلك عىل أن تكون )ما( 

 ٿ ٺ ٺ﴿مصدرية ظرفية أو رشطية ظرفية. وهو نظري قوله تعاىل: 

ا هبذه اآلية. ومثله [3]التوبة:  ﴾ٿٿ ٿ . وقد أجازه جممع القاهرة حمتجًّ

 أيًضا قول أيب صخر اهلذيل:

ــــًوى ــــّي ج ــــت  لَيبق ــــا بقي  ومَل

 

 رع  جســـميـح مضـــبـــي اجلـــوان 

 

 

 

 

 

 

 كأنه قال: )ما دمت  باقيًة ليبقّي جًوى(.

 س: ما رأيك يف توسيط ضمري يف االستفهام نحو )من هو القادم؟( -

ج: خّطأ ذلك عدد من املعارصين. وأراه جائًزا عىل أن يكون ما بعد )هو( 

حّد الكالم مبتدًءا، و)هو( وما قبلها خرًبا مقّدًما، فإذا قلت: )من هو القادم؟( ف

 )القادم َمن هو؟(.

ر(؟ -  س: هل يصّح تكرار )بي( يف نحو )جلست بي زيد وبي عم 

ج: األصل يف )بي( أن تقتِض شيئي أو أكثر، فإذا قلت: )جلست بي 
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ر(، ولكن  ر( مل حتتج إىل َتكرارها فتقول: )جلست بي زيد وبي عم  زيد وَعم 

رها عىل جهة التوكيد. وقد مجع جاء يف كثري من شعر العرب ونثرهم تكرا

 بعضهم لذلك أكثر من مئة شاهد منها قول امرئ القيس:

 قعــدت لــه وصــحبتي بــي ضــارج

 

ــل    ــا متأم ــد م ــذيب، بع ــي الع   وب

 

 

 

 

 

 

 وقول عنرتة:

ــزل   ــوم املن ــىل رس ــواء ع ــال الث  ط

 

ــل    ــي ذات احلرم ــك وب ــي الّلكي  ب

 

 

 

 

 

 

 وقول ذي الرّمة:

 مــن عقــدن  بــي النهــار وبــي الّليــل

 

 عــىل جوانبــه األســباط واهلــدب   

 

 

 

 

 

 

ومن تب عه.  «دّرة الغواص»أن تكّررها خالًفا للحريريِّ يف فيجوز 

ويستحسن هذا عند خوف اللبس نحو )أقمت مسابقة بي حممد وخالد وبي 

 زيد وصالح(.

 س: هل يصح أن يقال: )ثم أما بعد(؟ -

قد تيل حروف العطف كـالواو  ج: جيوز أن تقول: )ثم أما بعد( ألن )أما(

]هـود: ﴾ ییی﴿و [101]هـود:  ﴾ۅۅۉ﴿والفاء، قال سبحانه: 

، فال يمتنع إذن أن تيل )ثم( ألهنا حرف عطـف أيًضـا. وذلـك أن )أمـا( [107

رط كـام ـحرف رشط، والقياس جييز دخول حروف العطف عىل حـروف الشـ

ر وضـعف مـن تقول: )ثم إن تأتني آتك( ونحوه، غري أن هذا ال خيلو من خـوَ 

جهة البالغة ال النحو. وذلك إلسهابك يف غري موضع إسهاب، إذ كانت )أما( 
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غنية يف الداللة عىل االنتقال إىل حديث آخر.  م 

ضّم السي من )رساة( بمعنى )أرشاف( لغة حكاها أبو عيل الفارك  -

 البن جني. «خمتارها». وهي ثابتة يف «تذكرته»يف 

( صفة للمذّكر عىل )بواسل( كام قالوا: أجاز ابن جني مجع )باسل -

)فوارس( ألن البسالة والفروسة من صفات الرجال، فال تلتبس باملؤنث. وهلا 

 شاهد من الشعر، وهو قول احلامك:

ـــةن ســـفع الوجـــوه بواســـل  وكتيب

 

ــذّب عــن أشــباهلا   كاألســد حــي ت

 

 

 

 

 

 

م ال تصّح إال بكرس - راسة( بمعنى التوسُّ
الفاء.  زعم بعضهم أن )الف 

هـ( كام نقل عنه 451واحلقُّ أن فتح فائها لغة  صحيحة  حكاها ابن األعرايب )ت

، وابن  السّكيت «201/ 14التهذيب »هـ( يف 530زهري )تأبو منصور األ

عدي )تهـ( كام نقل عنه أ422)ت رشح أدب »هـ( يف 135بو سليامن السَّ

تاب ص تصحيح » هـ( يف523، وحكاها أيًضا ابن درستويه )ت«114الك 

لباب حتفة املجد »هـ( يف 151، وأبو جعفر اللبيل )ت«417الفصيح ص

 .«405/ 1الرصيح 

جيوز أن تقول: )الدولة األ موّية واألَموّية( بضم اهلمزة وفتحها، كالمها  -

 مسموع. واألول هو القياس.

( أن تقول: )غار عىل أهله َغرية وغ رية( 151أجاز أبو جعفر اللبيل )ت -

بطت يف بفتح ال ه. . ومل ُي«لباب التحفة»غي وكرسها. هكذا ض   الكرَس غري 
ك 
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 .«اناللس»وال  «التاج»ومل ي ذكر يف 

قول بعض الناس يف األذان: )اهلل َوكرب( جائز عىل جهة اإلبدال  -

 القياك. وال ينبغي إنكاره.

بعضهم  قوهلم: )معلول( يف نحو )احلديث املعلول( صحيح، فقد حكى -

 . وهو مفقود.«فعلت وأفعلت»ا رواه يف كتابه أن قطربً 

إذا سمعَت أحًدا يقول أو يكتب: )يا إبني( أو )ما إسمك( بقطع اهلمزة  -

 فال ختّطئه، فقد حكى األخفش عن الثقة أنه سمع من العرب من يقول ذلك.

تقول: )مهني األمر فهو هاّم، وأمهني فهو مهّم(. وال وجه لتخطئة  -

. والقياس «110رشح القصائد لألنباري»انظر مثاًل األول ألنه مسموع، 

 أيًضا جييزه.

│ 
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 (1)أّي امرأة أم أيّة امرأة؟
 

 ، دة  إذا أضيفت إىل مؤنَّثن  صاحب ه عن )أّي( املشدَّ
ؤال  يسأل  فيه  ورَد إيلَّ س 

ها تاء  التأنيث  فتقول: )أّية  أتبَقى عىل تذكريها فتقول: )أّي امرأة( أم تلَحق 

 امرأة(؟

 . واجلواب  عن ذلَك أنَّ الوجهي  كالمها جائز  إال أنَّ التذكرَي أعىَل وأفصح 

. امع  ثمَّ القياس  ة لذلك من السَّ  وأنا مبيِّ  احل جَّ

امع  فقد قاَل تعاىَل:  ا السَّ وقاَل:  [52]لقامن:  ﴾ییجئحئمئىئ﴿أمَّ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿وقاَل:  [15]الرمحن:  ﴾ھھھھے﴿

: ثمَّ قاَل  [7]االنفطار:  ﴾ڃڃ  الشاعر 

 فســائل  بنــي د مهــاَن أيُّ ســحابةن 

 

 عالهــم بــأ بىَل ودق هــا فاســتهلَّت   

 

 

 

 

 

 

( وكلُّهنَّ أسامء  
( و)صورةن( و)سحابةن

ن
( و)آالء ( إىل )أرضن يفت )أيٌّ

فأض 

، ومل تزايل  التذكرَي.  مؤنَّثة 

:  وقاَل الشاعر 

دوا مل يسألوا مـن دعـاهم  
 إذا استنج 

 

 حــــربن أم بــــأيِّ  
ــــة   مكــــان   أليَّ

 

 

 

 

 

 

                                                           

ن فيه العامة وله وجه.1)  ( يف ما تلحَّ

 .هـ1251/ 5/ 41جلة الثقافية يف ن رش يف امل
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:  وقاَل الفرزدق 

ــــال  قــــومي ــــَك تن ــــة  زن متي  بأيَّ

 

بابــــا   إذا بحــــري رأيــــَت لــــه ع 

 

 

 

 

 

 

:  وقاَل الكميت  األسديُّ

ــــنَّةن   س 
ــــة  ــــابن أم بأيَّ ــــأيِّ كت  ب

 

ــيلَّ   ــاًرا ع ــبُّهم ع ــَرى ح ــب   ي  َس  وُي 

 

 

 

 

 

 

قتها تاء  التأنيث  لذلَك.
 مؤنَّثةن وحل 

ن
يفت إىل أسامء  فأض 

ا  ا. ويف ما فأمَّ ، فلغة  ال يرتاب  يف ثبوُت  اللغة  األوىَل، وهي لزوم  التذكري 

ا اللغة الثانية، وهي تأنيث  ي. وأمَّ
ذكرت  من شواهد  ورودها يف القرآن  ما يغن 

 . ريَن لقصورن يف االطِّالع  ، فقد أنكَرها بعض  املتأخِّ )أّي( إذا أريَد هبا مؤنَّث 

. وقد حَكاها سيبويه  وهي لغة  صحيحة  ذكرت  بعَض م ها من الشواهد  ا ينرص 

 «.كتابه»عن اخلليل  يف 

 من 
ن
ق  عىل كلِّ يشء ا( اسم  يصد  ياس  أن يقاَل: إنَّ )أيًّ

وتوجيه  ذلَك يف الق 

 عاقلن أو غري  عاقلن ذكرن أو أنثى، تقول: )أيَّ رجلن رأيَت؟( و)أيَّ 
املوجودات 

 رأيَت؟( و)أيَّ كتابن الرجال  رأيَت( و)أيَّ امرأةن رأيَت؟( 
 
و)أيَّ النساء

ه إذ  كاَن اساًم مشرَتًكا يقع  
روا لفَظه يف مجيع  أحوال  رأيَت؟(. فلامَّ كان كذلك ذكَّ

ًثا ألنَّ التذكرَي هو األصل  كام  ، ومل جيعلوه مؤنَّ ر كام يقع  عىل املؤنَّث  عىل املذكَّ

، ومل يؤنِّثوه.ألَزموا )َمن( صورًة واحدًة مَع أنَّه اسم  يقع  عىل   املؤنَّث 

فإن قلَت: فام هلم جعل وا ألسامء اإلشارة  وبعض  املوصوالت  كـ)الذي( 

ًة باملؤنث  ومل يفعل وا مثَل ذلَك يف )َمن( و)أُي(؟  ألفاًظا خاصَّ
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د به  وا كلَّ نوعن بلفظن له ينفر   فإهنم أرادوا أن خيتصُّ
ا أسامء  اإلشارة  : أمَّ قلت 

ه فجعل و وا يف عن غري  ر لفًظا. ومثَل ذلَك صنع   لفًظا كام جعل وا للمذكَّ
ا للمؤنث 

 )الذي( املوصولة.

وا هبا عن َسبيل  )الذي( فجعل وها اساًم  م أرادوا أن خيالف  ا )َمن( فإهنَّ وأمَّ

ل   ر واملؤنََّث. وكاَن هلم يف وضع لفظن مؤنَّثن لـ)الذي( معد  ا يشَمل املذكَّ عامًّ

  لـ)َمن(.عن وضع  لفظن مؤنثن 

م جعل وها اساًم مشرَتًكا كام فعل وا يف )َمن( فألَزموها  ا )أّي( فإهنَّ وأمَّ

قوهنا التاَء إذا  لح  . وقوم  من العرب  ي 
التذكرَي وإن كاَنت واقعًة عىل مؤنَّثن

أضيفت إىل مؤنَّثن فيقولون: )أيَة امرأةن رأيَت؟( أو أريَد هبا مؤنَّث  كام قاَل 

:  زهري 

ــاَن اخللــي وا ملــن تركــواب  ط  ومل يــأو 

 

ــــًة ســــلكوا  دوك اشــــتياًقا أيَّ  وزوَّ

 

 

 

 

 

 

 أي أيَة طريقن سلكوا.

وا هذا اللفَظ مشرَتًكا يف أصل  وضع ه فلم يكن هلم أن  م وجد  وذلَك أهنَّ

قوهنا بعَض األسامء اجلامدة   ا به فأحلَقوه التاَء كام يلح   لفًظا خاصًّ
ث وا للمؤنَّث  ُيد 

م: )محار ومحارة( و)رجل ورجلة( وإن كاَن األصل  إذا أرادوا تأني َثها نحو قوهل 

ر نحو )محار  يف تأنيث  األسامء اجلامدة أن يكوَن بلفظن آخَر مباينن للفظ  املذكَّ

أهم عىل ذلَك ب عد  لفظ  )أّي( عن شبه  احلروف   وأتان( و)رجل وامرأة(. وجرَّ

 إذ كاَن عىل
 
ثالثة  أحرفن فقالوا: )أيَة امرأةن  وَجريان ه عىل الغالب  يف األسامء
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رأيَت؟( كام أنَّ بعضهم يؤنِّث  )كّل( بالتاء إذا أريَد هبا مؤنَّث  فيقول: )كلُّ 

. ومل يفعلوا هذا يف )َمن(  ( من حيث  كانت عىل ثالثة  أحرفن ت هنَّ  وكلَّ
 
النساء

ا ثنائية  الوضع  واحلروف  ال يدخل ها   ألهنَّ
ها باحلروف  ة شبه  التأنيث  إال لقوَّ

 شذوًذا. فكذلَك ما أشبَهها.

│ 
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 (1)الأفصح في بعض الألفاظ والأساليب
 

نيه( بالتخفيف، و)كنّيته أكنّيه( بالتشديد.  - جيوز أن تقول: )كنَيته أك 

والتخفيف أفصح لكثرته يف كالم العرب وإن كان أقّلهام استعاماًل اليوم، وذلك 

 كقوله:

نيــــه حــــي أناديــــه ألكرمــــه  أك 

 

ـــــا  ـــــه والســـــوءة اللقب  وال ألقب

 

 

 

 

 

 

 وقوله:

ــام ــى فأصــبحت كل ــه أ كنَ ــت ب  وكن

 

نيت  به فاضت دموعي عىل صـدري   ك 

 

 

 

 

 

 

يقول بعض الناس تفّصًحا: )النَّفط( بفتح النون. واألفصح )النِّفط(  -

ر الشيباين أن الفصحاء ال تقوله إال بالكرس.  بالكرس، فقد ذكر أبو عم 

ه( هكذا يتكلف بعض املحققي -  ضبط )شمله يشمله( بمعنى )عمَّ

له( بفتح امليم يف املايض وضمها يف املضارع. وهي لغة قليلة رواها  )شَمله يشم 

له يشَمله( من باب  بعضهم، وكان األصمعي ال يعرفها. وأفصح منها )شم 

ع(.  )سم 

َس الّشَء( بكرس احلاء أفصح من )حلَسه( بالفتح إذ مل ُيك   -
قوهلم: )حل 

ة اإلشبييل. وقد فاتت هذه اللغة تَح غري  ابن مكي الصقيّل وابن طلحالف

 .«التاَج »و «اللسانَ »

                                                           

 .( ن رش مفّرًقا يف تويرت وغريه يف أوقات خمتلفة1)
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يتحامى بعضهم أن يقول: )استفدت( إىل )أفدّت( ظنًّا منه أنه  -

دت(، نّص عىل هذا ابن األفصح. وليس األمر كذلك، بل األفصح )استف

 .«فائت الفصيح»وأبو عمر الزاهد يف  «األلفاظ»السكيت يف 

 ومن شواهد )استفدت( قول احلامك:

 تثاقلـــت إال عـــن يـــد أســـتفيدها

 

ّلـــة ذي وُد أشـــّد هبـــا أزري   وخ 

 

 

 

 

 

 

 ومن شواهد )أفدت( قول احلامك اآلخر:

ــي ــبالد لعلن ــّوف يف ال ــي أط  دعين

 

ــى فيــه لــذي احلــق حممــل     أفيــد غنً

 

 

 

 

 

 

)يَكّل(  يقال: )هو ال يَمّل وال يك ّل( بكرس الكاف. وهو أفصح من -

ه إال اميّن. وقد فاتت هذه اللغة  بالفتح إذ مل يرو   .«التاَج »و «اللسانَ »الع 

ن( بضم العي أفصح من )يطَعن( بفتحها إذ ذكر الكسائي أنه مل  - )يطع 

عه تلميذه الفراء.  يسمع أحًدا من العرب يقوهلا بالفتح. وسم 

ر( بالكرس. - ( بإسكان العي أفصح من )وع  ر  وكان  )طريق  وع 

 األصمعي خيّطئ الكرس. ومن شواهد السكون قول احلامّك:

 ويف اللي ضعف، والرشاسـة هيبـة  

 

ـر    مل عىل مركب وع  ب ُي   ومن ال هي 

 

 

 

 

 

 

 وقول احلامك اآلخر:

 فإن يك ظنّي صادًقا، وهو صـادقي

 

ــرا  ــا وع   بشــملَة ُيبســهم هبــا حمبًس

 

 

 

 

 

 

د قرأ عامة القراء قوله تعاىل: )صَلح( بفتح الالم أفصح من ضمها. وق -

 بالفتح.  [54]الرعد:  ﴾ک   ک   گ   گ﴿
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فَدع(  - ع( بكرس الضاد والدال أجود من نطقها )ض  فد  قول العاّمة: )ض 

 بكرس الضاد وفتح الدال كام يفعل بعضهم تفّصًحا.

)أرجيت األمر فهو مرًجى( أفصح من )أرجأته فهو مرجأ(، نّص عىل  -

ئون﴿و [103التوبة: ] ﴾ۆئ   ۆئ   ۈئ﴿هذا الفراء. وقرئ   .﴾مرج 
القياس إبدال اهلمزة يف )أئمة( يف هذه الكلمة ونظائرها ياًءا ألن اجتامع  -

مهزتي عىل هذا احلّد مستثقل. وقد قرأ بعض القراء )أئمة( باهلمز. وهي عند 

 النحاة غري مستحسنة. ومنهم من رّدها.

من التأكيد ومشـتقاته كــ)أّكد التوكيد ومشتقاته كـ)وّكد يوّكد( أفصح  -

 ﴾گ   گ   گ   گ   ڳ ﴿يؤّكد( ألهنـا لغـة القـرآن، قـال تعـاىل: 
 .[51]النحل: 

يقال: )نَقمت منه وعليه(. واألوىل أفصح ألهنـا لغـة القـرآن كـام قـال  -

 .[15]املائدة:  ﴾ٿ   ٿ   ٿ﴿، [7]الربوج:  ﴾ڦ   ڦ   ڦ﴿تعاىل: 

مت  يف املنام( بضم الالم. وهي لغة يشيع يف كالم العاّمة قوهلم: )حل   -

( بالفتح. وهو أفصح.  صحيحة. وجيوز أيًضا )حَلمت 

قوهلم: )فالن مشلول( جائز عىل لغة رديئة حكاها الّلحياين وابن  -

َشّل(.  األعرايب. والوجه )م 

ئ( بكرسها. -  )بَرأ الرجل من مرضه( بفتح الراء أفصح من )بر 

نفي اإلتباع، وذلك نحو )ما جاءين القوم  األفصح يف االستثناء التام امل -
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(. والنصب جائز نحو )ما جاءين القوم  إال زيًدا(.  إال زيد 

ها. - ر( بضمِّ  )شَعر بالّشء( بفتح العي أفصح من )شع 

( بكرس الضاد املشددة أفصح  من فتحها.  - )فغ ضِّ الطرَف، إنك من نمرين

دِّ احلبَل(.وكذلك كّل فعل أمر أو مضارع جمزوم مضّعف ول    يته )أل( نحو )ش 

مه( بكرسها. وكالمها  - مه( بضم الدال أفصح من )خيد  قولك: )هو خيد 

 صواب.

)خط َف الّشَء خيَطفه( هي اللغة العالية. والناس مولعون بقوهلم:  -

 )خَطفه خيط فه(. وهي لغة رديئة.

( أفصح مـن )رأيـت وجَهـي الـرجلي(  - لي  قولك: )رأيت وجوَه الرج 

 وقـال: [2]التحريم: ﴾گگڳ﴿)رأيت وجَه الرجلي(، قال تعاىل:  ومن

 .[141]طه:  ﴾ہہہ﴿

ها. -  )اخلَصوصيَّة( بفتح اخلاء أفصح من )اخل صوصيَّة( بضمِّ

األفصح أن تضم آخر املضارع املضعف املجزوم واألمر منه إذا اتصلت  -

ه( ه(. والفتح )مل يردَّ دُّ ه( و)ر  ه( هو املشهور يف  به هاء الغائب، نحو )مل يردُّ دَّ )ر 

 كالم الناس. وهو رديء.

و، هل و( هو األصل، ولكن التسكي هو األفصح  - و، فه  ضّم اهلاء يف )وه 

ر والكسائي وقالون.  ألنه األكثر يف كالم العرب كام ذكر الفراء. وبه قرأ أبو عم 

سكان. واألبيات التي يتعي فيها الضم يف الشعر القديم قليلة بالنسبة إىل اإل
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 ومنها قول احلارث بن حّلزة:

ــو ــىل ي ــهيد ع ــرّب والش ــو ال  وه 

 

ـــــالء    ـــــبالء  ب ـــــاَرين  وال  م احلي

 

 

 

 

 

 

له :يقال - له ويعذ  وضّم الذال أجود كام حكى ذلك أبو عبيد  .(عذله يعذ 

 .(عن أيب زيد األنصاري

│ 
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 (1)من أشهر لحون العامة في حركة عين الفعل
 

ح(. ويكثر الغلط فيه الصواب أن يقال: )عب ق ي - عَبق عَبًقا( من باب )فر 

 فيقال: )عَبق يعب ق( مثل )رَضب(.

ر( بضم الكاف، وإنام هي  - ك  من اخلطأ الشائع قول بعضهم: )فالن يس 

َكر( بالفتح.  )يس 

ها. - ل( بضمِّ  قوهلم: )يأَمل( بفتح امليم خطأ. والصواب )يأم 

ب يكَسب( خطأ. والصواب )كَسب ي - ب(، قال تعـاىل: قوهلم: )كس  كس 

. [35]البقـرة:  ﴾چچڇڇڇ﴿وقال:  [152]البقـرة:  ﴾ىئىئ ىئ﴿

جا. وهذا تعليل  خلطـئ هم ال تسـويغ   وأحسبهم محلوها عىل )خرس  خيرَس( ليزدو 

 له.

 قوهلم: )لَعقه( بفتح العي خطأ. والصواب )لع قه( بكرسها. -

ب( با - لضم، يقولون: )معي ال ينَضب( بفتح الضاد. والصواب )ينض 

ب( 550وماضيه )نَضب( بالفتح. وحكى املعاَف بن زكريا )ت ( وغريه )ينض 

 بالكرس أيًضا.

من اخلطأ الشائع قوهلم: )ثب َت هذا األمر( بضم الباء. والصواب )ثَبَت(  -

                                                           

 ( يف ما تلحن فيه العامة.1)

 .ن رش يف تويرت يف أوقات متفرقة
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 بفتحها.

من األخطاء الشائعة قوهلم: )ينع ي( بكرس العي. والصواب )ينَعى(  -

 بفتحها.

وهلم: )أنا أعَتب عليك( بفتح التاء. والصواب من األخطاء الشائعة ق -

 )أعت ب( أو )أعت ب( بكرس التاء أو ضّمها.

من األخطاء الشائعة قوهلم: )حنَث يف يمينه( بفتح النون. والصواب  -

 )حن ث( بكرسها. ومضارعه )ُينَث(.

من األخطاء الشائعة قوهلم: )عَبَث بالّشء( بفتح الباء. والصواب  -

 .)عب َث( بكرسها

ّج( بضم العي. والصواب )يع ّج(  - من األخطاء الشائعة قوهلم: )يع 

 بكرسها.

س(  - س( أو )يلم 
قوهلم: )يلَمس( بفتح امليم خطأ. والصواب )يلم 

 بكرسها أو ضمها.

ّط يف النوم( بضم الغي خطأ. والصواب )يغ ّط(  - قوهلم: )فالن يغ 

 بكرسها. ومنه قول امرئ القيس:

ــ ــيط الَبك ــّط غط ــهيغ  ناق  ــّد خ   ر ش 

 

ـــال    ـــيس بقّت ـــرء  ل ـــي، وامل  ليقتلن

 

 

 

 

 

 

قوهلم: )صَعد يف السّلم ونحوه( بفتح العي خطأ. والصواب )صع د(  -

 بكرسها.
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 قوهلم: )هو ينَفخ( بفتح الفاء خطأ. والصواب )ينف خ( بضمها. -

ع( بكرس الزاي  - قوهلم: )هو ينَزع( بفتح الزاي خطأ. والصواب )ينز 

 بمعنى )يقتلع( أم )ينجذب(.سواء أكان 

ره(  - رين( بضم الذال خطأ. والصواب )يعذ  ره( و)اعذ  قوهلم: )هو يعذ 

رين( بكرسها.  و)اعذ 

ـل(  - قوهلم: )هو يغَفـل عـن كـذا( بفـتح الفـاء خطـأ. والصـواب )يغف 

]النســاء:  ﴾ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ ﴿بضــمها، قــال تعــاىل: 

104]. 

ل(  قوهلم: )ال ُيَفل به( أي: - ال يبايل، بفتح الباء خطأ. والصواب )ُيف 

 .بكرسها

│ 
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 (1)الفعل )دهس( مسموع فصيح

 

خطَّأ مجع  من الكَتبة  استعامَل الفعل  )دَهَس( بمعنَى )دَعَس( وتناَذروه، 

« معجم أخطاء الكتَّاب»والزعبالويُّ يف « قل وال تقل»منهم مصَطفى جواد يف 

وأبو « معجم األخطاء الشائعة»العدناينُّ يف و« تذكرة الكاتب»وأسعد داغر يف 

قصص »وقاَل الشيخ  عيلٌّ الطنطاويُّ يف «. كبوات الرياع»تراب الظاهري يف 

. باهلاء «: من التاريخ ت  )وبعض الصحفيي عندنا يتفاصحون فيكتبون: دَهس 

ح هذا اللفظ.  بدَل العي. وذلك خطأ( ا.هـ. ومل أر من املعارصين من صحَّ

يف ذلَك أهّنم مل جيدوه يف يشء املعاجم. ولعمري لقد صدقوا، غرَي أينِّ وحّجتهم 

، قاَل: اج  َجز  للعجَّ  من الرَّ
 وقفت عليه يف بيتن

ــر   عَن األََي ــل  يصــدِّ  ســناب ك  اخلي

َن الَغـَدر   فا العاك ويدَهس   من الصَّ

 ر  ـَمــهـا انـرَن مـم  ـتـهـزاَزه ويـع

 

 

ف  اخليَل يف انطالق ها للغز ( يص  ت بموضعن أَيرَّ )أي: شديدن ا إذا مرَّ  بأهنَّ
و 

 )وهو املوضع  غري  املستوي 
ت بالغَدر  َع، وإذا مرَّ ته حتى يتصدَّ فا دقَّ من الصَّ

ها. قاَل األصمعيُّ 
( دهست ه حتى يستوَي هبا. كنَى بذلك عن كثرة  عَدد  باألرض 

                                                           

ن فيه العامة وله وجه. 1)  ( يف ما ت لحَّ

 .هـ1251/ 5/ 14ن رش يف املجلة الثقافية يف 
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. يقول   ن الغَدر  ه: ويدَهس  ه عىل هذا البيت: )وقول 
: إذا مررَن بموضعن يف رشح 

: الرتاب الليِّ ما ال يبلغ  أن يكوَن رماًل(  َهاس  لبن مرتفعن تركنَه َدَهاًسا. والدَّ ص 

 الشيباينُّ 
رن ه قاَل أبو َعم  . وبنحو 

ه نصٌّ مبي  ينفي مظنََّة التصحيف  ا.هـ. وكالم 

 «.التهذيب»كام نقَل عنه أبو منصورن األزهريُّ يف 

 آخر البنه رؤبة، وذلك قوله: ووجدته أيًضا يف بيتن 

ـــا ـــًدا مدهوس ـــه عق  ـــن من  يدَهس 

ــــا ــــَس املوعوس ــــه واألوع  أعراَف

 

 

اج  وابن ه   (. وهذا التواطؤ بَي العجَّ ه 
)وال غرَو أن ُيذو الفتى حذَو والد 

ة هذا اللفظ وأنَّه كاَن من لسان  هؤالء القوم  وإن كاَن  حَّ
نا بال َشُك عىل ص  يدلُّ

.العلامء  مل يقيِّ   دوه يف ما قيَّدوا يف املعَجامت  من ألفاظ  اللغة 

ه «: أمايل أيب عيلُ »ووقَع يف  : هضضت ه أهضُّ
)ورَوى أبو عبيدة عن أيب زيدن

ه إثبات  )دهَس( من طريقن  ر 
(. وهذا الكالم  ظاه  ا ودَهست ه والّشء  دهيس  َهضًّ

ام: أنَّ روايَة أيب عب ، أوهل  حُّ أخَرى لوال أنَّ فيه تصحيفي 
يدَة عن أيب زيدن ال تص 

. والصواب  )ورَوى أبو عبيدن  ه، وما رَوى عنه قطُّ
ًنا له ول دًة من ل َدات  ألنَّه كاَن قر 

واية  عنه يف  . وهو كثري  الرِّ (. وهو القاسم بن سالمن
الغريب  »عن أيب زيدن

ف«. األمثال  »و« غريب  احلديث»و« املصنَّف ت ه( مصحَّ ة  عن وثانيهام: أنَّ )دهس 

واب  يف  . والنصُّ ثابت  عىل الصَّ ت ه( بالواو  وإذن فال «. الغريب املصنَّف  »)وهس 

. اج   العجَّ
عل  غري  بيت 

ًدا عىل هذا الف   يبقى شاه 

َس الّشء  يدَهس  د هَسًة فهو 
م قالوا: )ده   فإهنَّ

ن االشتقاق  ه م  ا وجه  فأمَّ



     
 

008 
 

. وملَّ  (. وهو لون  من األلوان  س  ه د ه  ا كاَن هذا اللون  أكثر ما يكون  أدهس  ومجع 

وا له منه فرًعا من طريق   هل  الذي يثقل  املّش  فيه اشَتقُّ  السَّ
صفًة للمكان 

( بمعنَى )َسهل  يثقل  املّش   س  وَدهاس  ( فقالوا: )رمل  َده 
يادة  )التخصيص  بالزِّ

ل( وإن كاَن مل ي سمع  ألنَّ )ف ل يفع  م بنَوه عىل )فع  اًل( و)َفعاالً( من فيه(، وكأهنَّ ع 

م:  ل( و)َجبان(. فيكون  قوهل  ل( كـ)َسه  ل يفع   لـ)فع 
 املشبَّهة 

أبنية  الصفات 

( كام قالوا: )وط ئه  )دهَسه( بمعنَى )ليَّنَه حتى جعَله َسهاًل مستوًيا باألرض 

( كاَن هذا استعارًة مكنيًَّة، كأنَّك شبَّهَت  فوط ؤ(. فإذا قلَت: )دهَست ه السيَّارة 

. وهو أنَّه مل   َمراد 
 موضع  للنظر  فيه 

َي يف هذه املسألة  . وقد بق  اإلنساَن باألرض 

َس(؟ إذ جائز أن  ، فام ماضيه؟ أ)دَهَس( هو أم )ده  امع  إال املضارع  يبلغنا من السَّ

َح(.  يكوَن من باب  )فَتَح( ألنَّه حلقيُّ العي  وجائ ز أن يكوَن من باب  )فر 

ي. والصواب  عندي أن  ل  باب  )فتَح( لكثرت ه يف املتعدِّ يكوَن من الباب  األوَّ

 واحلمل  عىل الكثري  أوىَل.

ًسا(. ه ده   املعارصين: )دَهست ه السيارة  تدَهس 
ة قول  حَّ

ذا يتبيَّ  ص   وهب 

│ 
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 (1))وهم زعبلاوي في حكاية ضم ذال )يعذر
 

ره( بكرس الذال ليس غري . غري أن املسموع يف مضارع )عذره( هو )يعذ 

 أن الضمّ  «554معجم أخطاء الكتاب »يف صالح الدين زعبالوّي زعم 

أنه قال:  «، ط بوالق71/ 15املخّصص »مسموع ، ونقَل عن ابن سيدَة يف 

رة بكرس الذال ومعَذرة  ره بالضّم عذًرا ومعذ  ره بالكرس وأعذ  )عذرته أعذ 

الم فيه: )عذرته بفتحها، حكاه سيبويه(. وقد رجعت إىل الكتاب فوجدّت الك

رة ومعَذرة بالفتح، حكاها سيبويه(، وليس فيه نّص عىل  ه عذًرا ومعذ  ر 
أعذ 

 الكرس وال الضّم.

وعىل ما يف فعله من شناعة الترّصف يف النقل بزيادة ألفاظ )بالكرس( 

ه( تقدمت  ر 
و)بالضّم( و)بكرس الذال( فإن منشأ ومهه أن ضمة الراء يف )أعذ 

بها عىل  الذال. ويف هذه الطبعة نظائر  غري  قليلةن تقدمت فيها احلركة  قلياًل فحس 

كل. وانظر مثاًل  د  بوالق للشَّ ن خ نض 
عىل احلرف الذي هي له وكأّن ذلك من س 

َم ضمتها عىل الذال. رة( يف السطر الذي يليها وتقدُّ ذ   لفظ )املع 

 ألدلة، 
 
ّدعى أن الضمة واقعة عىل الذال ال الراء  منها:وال جيوز أن ي 

أن ابن سيدَة لو عرف الضم لنّص عليه أو لعطف أحد الوجهي عىل  -1

                                                           

 ( يف ما تلحن فيه العامة.1)

 .هـ1252/ 2/ 3يرت يف ن رش يف تو
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ره( كام هي ره وأعذ  عادته. وانظر مثاًل ما قاله يف  اآلخر مضبوًطا فقال: )أعذ 

 من اجلزء نفسه. 50عكف( ص )

 مكسورة ومل يرش إىل الضم. «املحكم»أنه ذكر هذه الكلمة يف  -4

 وحديًثا حكوا فيها غري الكرس.أنا مل نجد العلامء قدياًم  -5

كيف فوهم آخر ال أدري  «القاموس»فأما نسبة الزعبالوي الضم إىل 

 .«التاج»كان. وانظر كالم الزبيدي يف 

فإن الضّم مقحم عليه وليس هو يف  «اللسان»وأما نسبته ثبوت الضّم إىل 

 أصله.

دت الذال مضبوطة بالضّم يف بعض هذه الكتب فإن ج  ه ال وعىل أنه لو و 

ل ف ألن من املحتمل أن يكون  جيوز أن ُيتج به إال بربهان رصيح غري  حم 

ا. ًفا منهم. وهذا كثري  جدًّ  تصحيًفا من النساخ أو املحققي أو ترصُّ

│ 
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 (1)رعضو أم عضوة؟ ومسائل أخَ 
 

 عىل هذا الَقرار: ) ال جيوز  يف ألقاب  
نصَّ جممع  اللغة العربية  بالقاهرة 

: املناصب  وا ، فال يقال  ألعامل  اساًم كاَن أو صفًة أن ّيوصَف املؤّنث  بالتذكري 

 .(2)فالنة أستاذ، أو عضو، أو رئيس، أو مدير(

 ويف هذا القرار من اخللط ما ال خيَفى.

اًل وأنا مبتدئ بتفصيل هذه املسألة بذكر  ما هداين   :إليه االستقراء  أوَّ

، فأما ، ومشتقة  : جامدة  املشتقة  فاألكثر فيها أن ي فَصَل  األسامء  نوعان 

: )ذاهب   نحو 
ها من عالمات  التأنيث   أو بغري 

 
ها بالتاء ث ها عن مذكر  مؤنَّ

 العرب  تذكرَيه يف بعض األبنية  كـ)َفعول( بمعنى )فاعل( 
وذاهبة(. وربَّام لزمت 

ر   فعال(. فأما إذا كاَن معنى املشتقِّ من ما يغلب  أن يقوَم باملذكَّ
فإنَّ لَك وكـ)م 

 مطلًقا. واآلخر  أن تبقَيه عىل األصل  
 
َده من التاء مها أن جترِّ : أحد 

فيه  وجهي 

. ومن أمثلة  هذا الرضب   . واألول  أحسن 
 
فتفصَل مؤّنَثه عن مذكره  بالتاء

                                                           

 ( يف ما تلحن فيه العامة.1)

هـ ويف جملة 1250/ 1/ 12هـ ويف موقع األلوكة يف 1250/ 1/ 14ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف 

 هـ.1251العرب عدد املحرم وصفر 

 - 107، والقرارات النحوية والترصيفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة 15/ 5( يف أصول اللغة 4)

أخطاء الكتاب ، ومعجم 441 - 445وانظر أيًضا: جلام األقالم أليب تراب الظاهري . 110

 .201 – 202و  12 – 15للزعبالوي 
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قولك: )الشاهد والشاهدة( و)أمري املؤمني وأمرية املؤمني( و)الوكيل 

 و)امل دير وامل ديرة(.والوكيلة( و)الرئيس والرئيسة( 

 فإنه جي ب  تأنيث 
ا له مذكر  ومؤنث  حقيقيان  وأما اجلامدة  فإن كانت من مَّ

:  مؤنثه وتذكري مذكره. وقد استعمَل العرب  لذلك ثالثَة أوجهن

ه كام قالوا: )محار وأتان(  : أن تفصَل املؤنَث عن املذكر  بلفظن خيالف  األول 

.  و)تيس وعنز(. وهو األكثر 

. ومن ذلَك الث  كام تفعل  يف املشتقِّ
 
ل املؤنَث عن املذكر بالتاء اين : أن تفص 

 )أَسد وأسدة( و)محار ومحارة(.

 وإما غرَي 
 
ا خمتوًما بالتاء الثالث: أن جتعَل للمذكر واملؤنث لفًظا واحًدا إمَّ

، فمن األول  نحو  )فرس(. ومن الثاين نحو  )محامة(. وللتفصيل  يف هذا  خمتومن

.والت  عليل  َمقام  آخر 

وأما االسم  اجلامد  الذي ليَس له مذكر  ومؤّنث  حقيقيان  فإنَّ العرَب 

ًرا نحو )َقَلم(  تستعمل  له لفًظا أو ألفاًظا وال تلتزم  فيه  وجًها، فربام جعلوه مذكَّ

و)قَمر(. وربام جعلوه مؤنًثا إما تأنيًثا بعالمةن نحو )ظ ل مة( أو بغري  عالمةن نحو 

(. وهذا الرضب  )شم عن ر 
( و)د   -س(. وربام جعلوه مذّكًرا مؤنًثا نحو )حالن

غات  العامَل ، بل هَي يف أمرن منه  -أعني غرَي احلقيقي  ليَس له وجه  ثابت  يف ل 

.  خمتل فن

مناه إليَك موَجًزا.  فهذا سبيل  االستقراء قدَّ

:  أما بيان  وجه  القياس  يف ذلَك فنقول 
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د  ع :ال خيلو ما ير   ليك أن يكون أحَد رضبي 

ا، وهو هنا اسام الفاعل واملفعول  الرضب  األول: أن ّيكون لفًظا مشتقًّ

وصيغ املبالغة والصفة املشبهة، أو لفًظا مواف ًقا يف معناه ملعنَى املشتقِّ كـ)أستاذ( 

 .(2) (متعلِّم( )تلميذن ) ومعنى ،(1) (معلِّم)  و)تلميذ(، أال تَرى أن معنَى )أستاذن(

                                                           

 من شعر اجلاهليي، انظر: الالمع 1)
ن
( هو لفظ  معّرب عن الفارسية، أصل ه )ا ستاد(. ومل ير   د يف يشء

، تح شاكر، وتاج 41ملعّرب للجواليقي ، وا43/ 1العزيزي رشح ديوان املتنبي أليب العالء املعّري 

، وتفسري األلفاظ الدخيلة 10العروس )س ت ذ(، وكتاب األلفاظ الفارسية املعربة ألدي شري 

 .4لطوبيا العنييس 

ها. 4) ب  عن غري  يد(، ومعناه )متعلِّم(. وقيَل: هو معرَّ
، أصل ه )َتل م  ب  عن العربانية  ( هو لفظ  معرَّ

ها، إذ  كان أصل ه أعجميًّا، والعرب   وقد ورَد يف قليلن من
 اجلاهيلِّ بالدال  والذال  وبحذف 

الشعر 

ه بمعنى )اخلادم عند صاحب  ف يف غريه. واستعملو  م األعجميِّ ما ال تترصَّ
ف  يف الكل  تتصـرَّ

ها التعلُّم. ومعنَى ) التعلُّم ( يف دمة تعلُّم  أو من الزم 
.  الصنعة املعي له( من ق َبل  أن اخل   عامٌّ

العربانيَّة 

رون فيه  فأصبَح )املتعلِّم( بإطالقن  َع املتأخِّ ص  كام تَرى. وقد توسَّ ا معناه يف العربيَّة قدياًم فمخصَّ أمَّ

ه. وانظر:  ( ونحو  رى األسامء كـام فعلوا يف )صاحبن للـرشيّش « رشح مقامات احلريري»وأجروه جم 

للبغدادي يف « رسالة التلميذ»، و51للجواليقي « باملعرّ »، و30/ 1تح حممد أبو الفضل إبراهيم 

للعنييس « تفسري األلفاظ الدخيلة»، مع مقدمة املحقق، و425/ 1نوادر املخطوطات تح هارون 

 )فعَلَله( إذا جعَله تلميًذا له، قال أميَّة بن  أيب 17
. فإذا أردتَّ ترصيَفه قلَت: )تلمَذه( عىل زنة 

 :الصلت  

ــــةً  فمـــــَض وأصــــعد واســــتبدَّ   إقام

 

ـــــد    ـــــل  ومتلَم ـــــًوى، فمبتَّ ـــــأ يل ق   ب

 

 

 

 

: )وزَر له(. والثانية   والتبعيَّة  كام تقول 
(، فاأل وىَل فيها معنَى اخلدمة  فـ)تتلمذ له( و)تتلمَذ عليه 

ا زعم  صاحب   . أمَّ يت بـ)عىَل( إذ  كانت بمعناه  دِّ اللة عىل التعلُّم. وإنام ع  ضة الدِّ معجم »متمحِّ

، ما كان حجَته فيه  إال « لغويةاألغالط ال حميط »أنَّ هذا ال جَيوز  وأن الصواَب )تلمَذ له( فزعم  باطل 

= 
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 وتأنيث  مؤنث ه  به   تنحو الرضب   وهذا
 
ه بطرح  التاء نحَو ما ذكرنا من تذكري  مذكر 

: )أستاذ وأستاذة( و)تلميذ وتلميذة( كام تقول: )قائم وقائمة(.  ا فتقول  بزيادُت 

لقةن بينَهام يف املعنى وإن مل جير  لفظ ه   لع 
 
ا حتمل  الّشَء عىل الّشء والعرب  كثرًيا مَّ

ه  ا يشهد عىل قياس  . ومن مَّ
 اجلامدة  يف النعت  واحلال 

 
كام فعلوا يف بعض  األسامء

رن سامًلا فقالوا: )األستاذ وَن( إذ كاَن هبذا  ل منهام مجَع مذكَّ هلذا أهنم مجعوا األوَّ

ن صنََع هذا ابن  قتيبةاملعنى. ولوال ذلَك ملا جاَز.  ومن مَّ
ولو  .(2)واحلريرّي  (1)

ين( مل تكن خمطًئا.مجعَت )تلميًذا( عىل )ت  لميذ 

 فإن قلَت:

 أجاَز هلم هذا؟
ن
 وأيُّ يشء

:  قلت 

ف مذهَب العرب  يف بعض  ألنَّ املحَدَث إذا صادَف كلمًة ال يعر 

. فإن اعرتضه وجهان  أو أزيد   ها فإنه َُيمل ها عىل الكثري  الغالب  تصاريف 

مها أكثَر كام يف مصادر متقاربان يف الكثرة  محَل الكلمَة عليهام مًعا ولو كاَن أحد  

                                                                                                                                                                   

ه «  املدّ »و« الوسيط»و« املتن»و« أقرب املوارد»و« املحيط وذلك أنَّ السامَع «. رسالة التلميذ»وأزيد 

د إال بـ)تلمذه( إذا جعله تلميًذا له، فكان القياس أن تكوَن املطاو عة منه عىل )تفعلَل( بزيادة مل ير 

 . ، وهذا هو األكثر  التاء ال )فعلَل( كام تقول: )دحرجه فتدحرج( ألن القياَس إنام يكون  عىل األكثر 

ا )فعلَله فَفعلل( فال أعرفه إال أن يَّكون نادًرا  .أمَّ

 .تح الدايل 17« أدب الكاتب( »1)

 .، ط دار الكتب العلمية511« مقاماته» (4)
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. و)أستاذ( مَن األلفاظ التي مل يستعملها  الثالثيِّ ومضارعه وأبنية املبالغة 

، فلام أردنا مجَعها للحاجة املعنوية مجعناها مجَع تكسرين كام هو القياس   العرب 

. وملا كان  د فقلنا: )أساتيذ( عىل األصل و)أساتذة( عىل احلذف والتعويض  املطر 

عنى املشتقِّ مجعناها أيًضا مجع مذكر سامًلا ومل نكتف  بأحد اجلمعي  إذ  معناها م

مها مًعا كام قالوا: )راكعون(  يز   وكان القياس  جي 
َبي يف الكثرة  كانا متقار 

فَهم من قول  سيبويه  ع(. وهذا األصل  يف القياس  ي  كَّ رمحه اهلل: )وإذا جاء و)ر 

َرة»يشء  مثل   ثم ق سَت أحلقَت التاء والواو والنون ألن مل جتمعه العرب  «ب 

األكثر من ما فيه هاء التأنيث من األسامء التي عىل حرفي مج  َع بالتاء والواو 

 .(1) (والنون ومل ي كرسَّ عىل األصل

عىل أنَّ زعَمه أنَّ األكثر من ما فيه هاء التأنيث من األسامء التي عىل 

يس صواًبا بإطالقن إذ الكثرة يف ما حرفي أن جيمع بالتاء والواو والنون ل

قون(  فت فاؤه فلم ي سمع فيه إال قوهلم: )ل دون( و)ر 
ذ  ا ما ح  ه. أمَّ ذفت الم  ح 

شون(.  و)ح 

م من  فَهم هذا املذهب املتقدِّ أو  «شية»قوله أيًضا: )ولو سميته أيًضا بـوي 

كذا، ألن هذا اسم  مل جتمعه العرب إال ه «ظبات»و «شيات»مل جتاوز  «ظ بة»

زّن ذا يف املوضع  اآلَخر ألنه َثم اسم كام أنه ها هنا اسم. فكذلك فق س  فال جتاو 

                                                           

 .، تح هارون204/ 5« ابالكت( »1)
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دة  »وقوله أيًضا: )وأما  ،(1) األشياء(هذه  ه إال  «ع  ألنه  «ع دات»فال جتمع 

دة»ليس يشء  مثل  رسِّ للجمع. ولكنك إن «ع  دون»شئَت قلَت:  ك  إذا  «ع 

لَت:  ، لكنه (2) («ل دون»صارت اساًم كام ق  . وقد أصاب سيبويه يف هذا الرأي 

دة( من وجهي:  أخطأ بام ذكَر يف )ع 

تجاَوز  األول: أنه ناقَض هبذا كالَمه يف هذه املسألة، وهو أنَّ الكلمَة ال ي 

التسمية، قاَل: )ولو هبا بعد التسمية اجلموع  التي مجعتها العرب  عليها قبل 

يَته بـ ألنَّ هذا االسم قد مجعته  «شياه  »قل إال: مل جتمع بالتاء ومل ت «شاة»سمَّ

يف  «ظبون»وناقَض أيًضا قوَله: )وال جَيوز ، (3)  العرب  فلم جتمعه بالتاء(

وا كانوا ولو. والنون بالواو جيمعوه ومل  ألنه اسم  مج  ع «ظبة» َبة» كرسَّ  «ر 

 مأهن معَ . (4) (جتاوزه مل ذلك به جياوزوا فلم ونون بواو مجعوه أو «امرأ»و

 :وأنشدوا( ظبون: )قالوا

ــــــم بيــــــنهم  تعــــــاور أيامهن 

 

 كئــــوَس املنايــــا بحــــدِّ الظبينــــا 

 

 

 

 

 

 

الثاين: أنه ناقَض هبذا أصَله الذي احتجَّ به يف مواضَع، وهو )أنَّ احلمل 

عائه أّنك إذا سميَت رجاًل بـ)ارضب( قطعَت  إنام يكون عىل الغالب( كام يف ادِّ

                                                           

 .200/ 5« الكتاب( »1)

 .201/ 5« الكتاب «(4)

 .200/ 5« الكتاب( »5)

 .201/ 5« الكتاب( »2)
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 إىل حيِّز األسامء، واألكثر  يف تصلها ألنَّك نقلمهزَته ومل 
َتها من حيِّز األفعال 

. وكام ناقض هذا األصَل هنا ناقضه أيًضا يف ادِّعائه أنك إذا (1)األسامء القطع  

ن( مل تغريها ألهّنا تشبه األسامء نحو )يد، و . مَع أن (2) دم()سميت رجاًل بـ)م 

 .سامءاأل من الوصل هبمزة ابتدئ ما كقلة   قليلة  ( دمو) (يد)

: ًدا. وله حاالن   الرضب  الثاين: أن ّيكون لفًظا جام 

ه أن تستعمَله كام  . فحكم  احلال األوىل: أن يبلَغك عن العرب  فيه َسامع 

استعملوه وال تغرّيه عن حال ه الختالف  املسنَد إليه تذكرًيا وتأنيًثا، بل تطلق  

 .عليهام لفًظا واحًدا سواء  كاَن حقيقًة أم جماًزا

م: فأ ما احلقيقة  فمعروفة  أمثلت ها وال خالَف فيها. وأما املجاز فنحو  قوهل 

)هذا عضو جممع  كذا( و)هذه عضو جممع كذا( إذ  كان هذا اللفظ  يدلُّ يف 

ه عىل )العظم بلحمه(، ولكنَّ املحَدثَي عَدلوا به  عن ذلك إىل 
حقيقة وضع 

( ك ، حينًا من )التشبيه البليغ  َم، وحينًا من رضبن من املجاز  الذي تقدَّ

ذف املشبَّه، أال ترى أنك إذا قلَت: )هذه عضو  جممع كذا(،  ( إذا ح 
)االستعارة 

 . (، فتكون  شبهَتها بالعضو  فكأنام قلَت: )هذه يف املجمع  مثل  العضو  يف البدن 

ا قائاًم بن ه بناًءا تامًّ
ه. ثم كث َر وذلك أنه جيمع  بينَهام أنَّ كالًّ منهام يؤلِّف مَع مثل  فس 

رفيًَّة، فلذلك يمتنع  أن تقوَل: )هذه  هم حتى أصبَح حقيقًة ع 
هذا يف كالم 

                                                           

 .515، 411، 155، 157/ 5« الكتاب( »1)

 .411/ 5« الكتاب» (4)
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.   عضوة( ألنك تكون  شبهَتها بالعضوة . وليَس ذلَك من كالم  العرب 

 فإن قلَت:

وا: )مررت  برجلن أسدن أبوه( أي: شجاع،  أمحل ها عىل معنَى املشتقِّ كام قال 

 ه( أي: شديد احلالوة .و)رشبت  ماًء عساًل طعم  

:  قلت 

لو سلَّمنا أّن هذا مقيس  مل ن سلِّم  أنَّه يؤّنث  إذا أسن َد إىل مؤّنثن أو كاَن 

ّمَن معنى املشتقِّ فإنه  هم مثل  هذا. ذلَك أنَّه وإن ض 
وصًفا له إذ مل يرد  يف كالم 

، أال تَرى أّن معنى قول ك: )هذا رجل  حديد   ( هو )هذا باقن عىل إرادة  التشبيه 

ثبت  لَك امتناَعه أّنا لو أجزناه لكاَن لَك  ا ي  (. ومن مَّ
رجل  كاحلديد  يف الصالبة 

، كام  ( أي: مجيلة كالبدر  ه( ، و)هذه امرأة بدرة   أمُّ
أن تقوَل: )مررت  برجلن بدرةن

ثبت  لك ذلك  ا ي  . ومن مَّ
(. وهذا بيِّ  القبح  والفساد  قلَت: )هذه امرأة  عضوة 

أنك ال جتمع  )عضًوا( إذا أردتَّ به  العاقَل مجَع مذكر ساملًا فتقول: أيًضا 

 )عضوون(.

.  َسامع 
 احلال  الثانية: أن ال يبلَغك عن العرب  فيه 

ث ه غري  حقيقُي. وحكمه أن تلتزَم تذكرَيه ألن  وال أعرف  من هذا إال ما مؤنَّ

ئ بعض  الناس  فيؤنث  
ط  . ولذلَك خي   )الكمبيوتر(. التذكرَي هو األصل 

 فإن قلَت:

(؟  أال تَرى أنَّه بمعنى )اآللة 

:  قلت 
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 . مها بأوىَل من اآلخر  أال تَرى أنَت كذلَك أّنه بمعنى )اجلَهاز(؟ وليَس أحد 

 بيِّنةن فإنه 
وإذ  ثبَت أن العرَب ال تستن د يف تذكري  ما كاَن كذلَك وتأنيث ه إىل علةن

 من ذلَك، 
ن
أال تَرى أهنم أنثوا )الشمس( وذكروا ليَس لنا أن نقيَس عىل يشء

 وإن كنَت لو فتشَت واجًدا علًة، غرَي أهنا علة  غري  
)القمر( لغري  علةن ظاهرةن

 . ، يبيِّ  لَك ذلَك اختالف  لغات  األمم  يف تذكري  ما كاَن كذلَك وتأنيث ه 
موجبةن

منا العلَة الظاهرَة امتنَع علينا القياس  ألنك ال تقيس  
 حتى  فلامَّ عد 

 
عىل الّشء

 تعرَف علَته.

 فإن قلَت:

( من جهة   ه  بـ )اآللة  ، أشبِّه 
، ولكن قياَس شبهن ال أقيس  عليه  ق ياَس علةن

 املعنَى.

:  قلت 

ا العرب    إال يف املواضع  التي طردُت 
ليَس للمحَدث  أن يقيَس قياَس شبهن

ليس يشء  إال هو يشبه كالفعل  املضارع  إذ شبهوه باالسم  فأعربوه، أال َترى أنه 

جوهن، فلو أخذنا بالقياس  يف ذلَك ألفََض بنا هذا إىل   أو وُّ
جهن غرَيه من وَّ

. ولذلك لو شبهَت )الكمبيوتر(  قد  القياس  اضطراب  األصول  وانتقاض  ع 

َمك أن تشبَهه بـ)اجلهاز( ألنه أحد  أفراد ه أيًضا  ( ألنه أحد  أفراد ها للز  بـ)اآللة 

ا خرب  األعرايبِّ الذي أّنَث )الكتاب( فتذكَره وتؤ . أمَّ د 
. وهذا فاس  ّنَثه يف حالن

َر كلَّ مؤّنثن ألنه  محاًل عىل )الصحيفة( فشاذ. ولو أجزنا ذلك لكاَن لَك أن تذكِّ

َئّوَله بمعنى )يشء(. وهذا الزم  ال   إال هو يقبل  أن ت 
ليَس يشء  من املوجودات 
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ّح. وإذا امتنَع امتنَع ملزوم  
 ه.يص 

فإذا امتنَع قياس  العلة وقياس  الشبه  وجَب عليَك احلمل  عىل األصل  يف 

، وهو التذكري، فت ذكر لفَظ )الكمبيوتر(. ومثل ه أيًضا لفظ  )اإلنرتنت(، 
 
األسامء

 فإنه مذكر، وتأنيث ه خطأ.

ه، وامتنعت  الصريورة   َع عن العرب  وجَب التزام 
م  وبذلك يتبيَّ أنَّ ما س 

. فأما ما مل يبلغنا عن  العرب فيه سامع  فإنا نحمله  عىل أشبه  حَي إ  إىل القياس 
ذن

. وخي  ط ئ من ّيظّن أن األصَل يف مفردات  العربية  وأحوال  أبنيت ها 
 به 
ن
يشء

. والقياس  إنام هو سبيل  إىل إدراك  مذاهب   ، بل  األصل  فيها الّسامع  القياس 

. م السامع 
د   العرب  متى ما ع 

 

َمها  ك  َم بيان ه يظهر  أنَّ املجمَع خلَط بَي هذه املسائل  وجعَل ح  وبام تقدَّ

واحًدا مَع أّن حكم )رئيس( غري  حكم  )أستاذ( وحكَم )أستاذ( غري  حكم 

 )عضو(.

│ 
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قلة الاستفادة من القرآن في اختيار الألفاظ والأساليب 
 (1)الفصيحة

 

وعشيًّا ال ينتفع به يف اختيار اللفظ  كثري  من ّمن ُيفظ القرآن ويقرؤه بكرة

 اجلّيد واألسلوب العايل.

]هـود:  ﴾ی   جئ   حئ﴿فمن ذلك أهنم يقولون: )وصلك(. ويف القـرآن 

71]. 

 [412]البقـرة:  ﴾ەئ   ەئ ﴿ويقولون: )ريـاء( باليـاء. وقـرأ أكثـر القـراء 

 باهلمز.

 .[31]القصص:  ﴾ ڭ   ڭ   ڭ ﴿ويقولون: )مفاتيح(. ويف القرآن 

 .[34]النحل:  ﴾جت   حت ﴿ولون: )أحفاد(. ويف القرآن ويق

 .[11]القصص:  ﴾ڦ ﴿ويقولون: )استغاث به(. ويف القرآن 

ّض( بضم العي. ويف القرآن   [43]الفرقان:  ﴾ڳ   ڳ﴿ويقولون: )يع 

  بفتحها.

ب( بكـ ]البقـرة:  ﴾ىئ   ىئ   ىئ ﴿رس السـي. ويف القـرآن ـويقولون: )كس 

                                                           

 يف قضية التصحيح اللغوي. (1)

ًقا يف تويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة. وبعضه مل ي نرش من ق  .بلن رش مفرَّ
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 بفتحها. [152

 ﴾ے   ۓ   ۓ﴿َسـب( بفـتح السـي. ويف القـرآن ويقولون: )يك
 بكرسها. [114]النساء: 

صت( بكرسـ الـراء. ويف القـرآن  ]النسـاء:  ﴾ڃ   ڃ﴿ويقولون: )حر 

 بفتحها. [145

ــراء  ــر الق ــرأ أكث ــراء. وق ــتح ال ــون: )حتــَرص( بف گ   گ   گ    ﴿ويقول

 بكرسها. [53]النحل:  ﴾ڳ

 ﴾ڍ   ڌ   ڌ   ڎ﴿راء ويقولون: )خَطف( بفتح الطاء. وقرأ أكثر القـ
 بكرسها. [10]الصافات: 

 .[51]احلج:  ﴾ٺ   ٺ ﴿ف(. وقرأ أكثر القراء ـويقولون: )خيط   

ــراء  ــة الق ــرأ عام ــل ح(. وق ــون: )ص  ﴾پ   پ   پ   ڀ ﴿ويقول
 .[7]غافر:

 .[43]األعراف:  ﴾گ   گ   ڳ ﴿ويقولون: )ينَزع ثيابه(. ويف القرآن 

ـــرآن  ـــل(. ويف الق ـــون: )يغَف ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ      ڤ ﴿ويقول

 .[104]النساء:  ﴾ڄ

زت( بكرس اجليم. وقرأ مجهور القراء   ېئ ېئ}ويقولون: )عج 

 بفتحها. [51]سورة املائدة: { ی ی ىئ ىئ ىئ
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 .[11]الفتح:  ﴾ڄ   ڄ ﴿ويقولون: )أشغلني(. ويف القرآن 

چ    ﴿و [75]التوبـة:  ﴾ گ   گ   ڳ﴿ويقولون: )أرجعـه(. ويف القـرآن 

 .[2لك: ]امل   ﴾ڇ   ڇ

ــه(. ويف القــرآن  ف   ﴾حب﴿ويقولــون: )أوقَفــه(. واألفصــح )وقَفــه يق 
 .[42]الصافات: 

 ﴾ڭ   ڭ﴿ويقولون: )خاف منـه(. واألفصـح )خافـه(. ويف القـرآن 
 .[10]النحل: 

ــح )حّذرتــه إيــاه(. ويف القــرآن  ــون: )حّذرتــه منــه(. واألفص ويقول

 .[47]آل عمران:  ﴾ۆئ   ۈئ   ۈئ﴿

 .[134]البقرة:  ﴾ڌ   ڎ ﴿القرآن  ويقولون: )شكرته(. ويف

 .[14]األعراف:  ﴾گ   گ ﴿ويقولون: )نصحته(. ويف القرآن 

غيظه(. ويف القرآن   .[45]الفتح:  ﴾ڇ   ڇ   ڇ﴿ويقولون: )أغاظه ي 

نقصه(. واألفصح )َنقصه َينقصه(. ويف القرآن  گ   ڳ   ﴿ويقولون: )أنقصه ي 

مــل:  ﴾ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ ﴿و [2]التوبــة:  ﴾ڳ   ڳ ٿ   ٿ    ﴿و [5]املزَّ

 .[105]هود:  ﴾ ٿ   ٿ   ٹ   ٹ

 .[57]هود:  ﴾ڀ   ٺ   ٺ ﴿ويقولون: )سخر به(. ويف القرآن 

 .[25]آل عمران:  ﴾ژ ﴿ويقولون: )أنَفخ(. ويف القرآن 
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ىئ   ی   ی   ی    ﴿ويقولون: )يعرّب الرؤيـا( بالتشـديد. ويف القـرآن 

منه )عابر(. وكـأن العامـة عـدلوا بالتخفيف. واسم الفاعل  [25]يوسف:  ﴾ی

( ألنه بمعنـاه، أو أرادوا الفـرق بينـه  ( محاًل عىل )مفرسِّ عن ذلك إىل لفظ )معربِّ

 وبي نحو قوهلم: )عابر سبيل(.

ي(. وقرأ عاّمة القراء   ﴾چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ ﴿ويقولون: )يستح 
 .[41]البقرة: 

 .[71: ]يوسف ﴾ىئ   ىئ   ﴿ويقولون: )أشكي(. ويف القرآن 

ر(. وقـرأ عاّمـة القـّراء   [425]البقـرة:  ﴾ پ   پ﴿ويقولون: )هَنـ 

 .[12]القمر:  ﴾ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ﴿و

 ﴾پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  ﴿ويقولون: )هذه البيـت(. ويف القـرآن 
 .[5]قريش: 

 [1]البلـد:  ﴾ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ ﴿ويقولون: )هـذه الَبَلـد(. ويف القـرآن 

 .[5: ]التي ﴾پ   پ   پ   ڀ﴿و

]سورة  {ۅۋ }ويقولون: )بئر عميق( فيذكروهنا. ويف القرآن 

 ، فأنثها.[21احلج:

 ٹ ٹ ٿ ٿ }ويقولون: )رأسه كبرية( فيؤنثونه. ويف القرآن 

 ، فذّكره.[110]سورة األعراف: {ٹٹ
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ىئ    ﴿و [153]الصـافات:  ﴾ڍ   ڍ﴿ويقولون: )سأمّرك(. ويف القـرآن 

في:  ﴾  ىئ  .[5]املطفِّ

وء( فيضّمون السي مع اإلضافة. ويف القـرآن ت فـَتح ويقولون: )ص ديق س 

يفت يف قراءة أكثـر القـراء، نحـو:   ﴾ڭ   ۇ   ۇ﴿كلمة )سوء( إذا أ ض 

 .[20]الفرقان:  ﴾ڻ   ڻ﴿و [10]النحل:  ﴾گ   ڳ﴿و [57]التوبة: 

 [51]الـرمحن:  ﴾ڻ   ڻ﴿ويقولون: )سأفَرغ لذلك(. وقرأ عاّمة القـّراء 

 بضم الراء.

گ   گ   گ    ﴿: )لعــيّل أن أفعــل( أو )لعّلنــي(. ويف القــرآن ويقولــون

 .[57]القصص:  ﴾ڈ   ژ ﴿و [51]غافر:  ﴾گ

ــون: )هــ ــرآن أويقول (. ويف الق ــي   [100]األنعــام:  ﴾ەئ   ەئ   وئ ﴿الء بن

 .[21]الكهف:  ﴾ٱ   ٻ﴿و

(. ويف القـــرآن   ﴾ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ ﴿ويقولـــون: )هـــذه ســـني 

 .[23]يوسف:  ﴾ڇ   ڇ   ڇ ﴿و [150]األعراف: 

ويقولون: )يا قومي( و)يا ريّب( ونحومها بإثبات ياء املـتّكلم بعـد النـداء. 

 .[21]غافر:  ﴾ٻ   ٻ   ٻ ﴿و [55]يوسف:  ﴾ڈ   ژ   ژ﴿ويف القرآن 

 ﴾ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ ﴿ويقولون: )أحّس بـذلك(. ويف القـرآن 
 .[14]آل عمران: 
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ه(. وقرأ عامة القـراء  ]األحـزاب:  ﴾ڱ   ڳ   ڱ ﴿ويقولون: )يأرس 

41]. 

ويقولون: )استبدلت الثوب القديم باجلديد( فيدخلون الباء عىل املأخوذ. 

ـــرآن  ـــرة:  ﴾ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ﴿ويف الق ، [11]البق

 فأدخلها عىل املرتوك.

 [13]هـود:  ﴾ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ﴿ويقولـون: )ال مريـة فيـه(. ويف القـرآن 

لت:  ﴾ىئ   يئ   جب   حب   خب   مب   ىب﴿و  .[12]ف صِّ

]النســاء:  ﴾ڤ   ڤ   ڤ ﴿ويقولــون: )خيتفــي منــه(. ويف القــرآن 

107]. 

ويقولون: )عيوين( يعنون مجع )عي( آللة اإلبصار. وهو صحيح، ولكـن 

( نحـو  40مل يستعَمل يف القرآن يف أكثر من   ﴾ژ   ڑ﴿موضـًعا إال )أعـي 

 .[111]األعراف:  ﴾ۉ   ۉ   ې ﴿و [12]القمر: 

 ې ې}أنا أكَفله( بفتح الفاء. وهي لغة. ويف القرآن ويقولون: )

 بالضّم. [22]سورة آل عمران: {ې

بول( بضم القاف. ويف القرآن   ۆئ ۇئ ۇئ}ويقولون: )الق 

 بالفتح. [53]سورة آل عمران: {ۆئ
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 وزادين أخي النجيب عبد احلميد هوساوي:

َعة(. ويف القرآن   .[3]الطالق:  ﴾ڃ   ڃ   ڃ ﴿ويقولون: )فيه س 

 [35]احلج:  ﴾ېئ   ېئ﴿قولون: )يكاد أن يفعل(. ويف القرآن وي

 من غري )أن(.

 .[13]الفرقان:  ﴾ڳ   ڳ ﴿ويقولون: )أَضّل الطريق(. ويف القرآن 

 .[14]النور:  ﴾ٺ   ٺ﴿ويقولون: )يستأذن منه(. ويف القرآن 

 .[72]يوسف:  ﴾ۅ   ۉ   ۉ ﴿ويقولون: )آسف  له(. ويف القرآن 

 ﴾پ   پ   ڀ   ڀ ﴿ن األصدقاء(. ويف القرآن ويقولون: )نعتربهم م
 .[14]ص: 

ۅ   ۉ    ﴿و [51]الـرمحن:  ﴾ڻ   ڻ﴿ويقولون: )نتفـّرغ(. ويف القـرآن 

ح:  ﴾ۉ   ې  .[3]الرشَّ

َم الرجـل عـىل فـالن( فيكسـ ـم( ويعدّ ـويقولون: )نق  ونـه رون قـاف )نق 

اءة عامـة . وفتح  القاف هو قر[7]الربوج:  ﴾ڦ   ڦ   ڦ﴿بـ)عىل(. ويف القرآن 

 القراء.

 .[52]التوبة:  ﴾ٱ   ٻ ﴿ويقولون: )يعتذر منك(. ويف القرآن 

 ﴾ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹٹ ﴿ويقولون: )بعيد عنك(. ويف القرآن 
 .[75]هود: 
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 .[41]الرعد:  ﴾ ڄ   ڄ ﴿ويقولون: )خيشون منه(. ويف القرآن 

َوَج فيه(. ويف القرآن   .[107]طه:  ﴾ہ   ہ   ہ﴿ويقولون: )ال ع 

ــرآن وي ــم( بالتشــديد. ويف الق ّس ق  ــَم ي  ــون: )َقّس ۆ   ۆ   ۈ   ﴿قول

خرف:  ﴾ۈ  بالتخفيف. [54]الزُّ

َك عليــه( في عّدونــه بـــ)عىل(. ويف القــرآن 
يث   حج    ﴿ويقولــون: )ضــح 

في:  ﴾مج   جح  بتعديته بـ)من(. [52]امل طفِّ

 ﴾ڱ   ڱ﴿ويقولون: )انترصوا عليهم( في عّدون بـ)عىل(. ويف القرآن 
 بتعديته بـ)من(. [2: ]حممد

]النحـل:  ﴾گ   ڳ﴿ويقولون: )تأكيد األمر( باهلمز. ويف القـرآن 

 بالواو. [51

ــالم. ويف القــرآن:  مــون ال ه( في قح 
ــون: )فــالن لَوحــد  ې   ې    ﴿ويقول

 بال الم. [21]اإلرساء:  ﴾ې

ے   ﴿ويقولون: )ينَحت مـن الصـخر( بفـتح احلـاء. وقـرأ عاّمـة القـّراء 

افات:  ﴾ۓ   ۓ   ڭ   ڭ  بكرسها. [51]الصَّ

 ﴾ۓ   ڭ   ڭ﴿ويقولــون: )نحــن نتــأمّل( مــن الّربــاعّي. ويف القــرآن 
 من الثالثّي. [102]النساء: 

 [53]األنفـال:  ﴾کک﴿ويقولون: )يمّيزه( بالتشديد. وقرأ أكثر القـراء 
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 بالتخفيف.

 .[105]النساء:  ﴾ہ   ہ   ھ ﴿ويقولون: )مؤّقت(. ويف القرآن 

 ھےےۓ﴿ه باألمر(. ويف القرآن ويقولون: )وعدت

 .[34]التوبة:  ﴾ۓ

ده(. وقرأ عامة القراء   .[12]النساء:  ﴾ٹ   ڤ   ڤ  ﴿ويقولون: )ُيس 

( بالتخفيف. وقرأ مجهـور القـراء  ڀٺ   ﴿ويقولون: )أمنَية( و)أمانن

 [14]احلـــــج:  ﴾گ   گ   گ   ڳ   ﴿و [37]البقـــــرة:  ﴾ٺ   ٺ   ٺ

 بالتشديد.

 

 عن الطناحي أنه قال: ونقلت األستاذة عائشة

ون الباء يف املايض «كرب  الولد  يكرب  »يقول الناس يف كالمهم: ) ، فيضمُّ

 (.كرب  يكرَب ) املايض، وبالفتح يف املستقبل: واملستقبل، والصواب بالكرس يف

ا فهو كبري)وهذا يكون يف السنِّ والعمر، يقال:  رَبً
جل  يكرَب ك  ، أي: (كرب  الرَّ

نِّ   ۆئ}ومنه قوله تعاىل عن أموال اليتامى والنهي عن أكلها:  .طعن يف السِّ

ا [1]سورة النساء: {ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ بالضم يف  (كرب  يكرب  ). أمَّ

ر، وشواهده يف  ، وإنَّام هو بمعنى عظ م، ضد صغ  نِّ احلالتي فليس من السِّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ }الكتاب العزيز كثرية، منها قوله تعاىل: 
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 ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ}: -عز وجل-وقوله ، [5]سورة الصف: {ھھ

( انتهى من [11، 10]سورة اإلرساء: {ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 (. ثم ذَكر أمثلًة أخرى مَض التَّنبيه عليها يف هذا احلديث.111/ 1« )مقاالته»

│ 
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  الصَّرف

 

 

ف  الرصَّ
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 (1)مسائل صرفية متفرقة
 

خّطأ الزخمرشي إبدال مهزة )أئمة( ياًءا رصُية. ولنا أن نحتج له  -

 حجتي: من النقل ومن النظر.ب

أما النقل فألن من القراء العرشة من قرأ بالتسهيل، ولكن أكثر علامء 

 القراءات عىل أنه بي بي ال ياء خالصة.

ة(  وأما النظر فألنه إذا اعت ّد بالكلمة بعد اإلدغام )أئّمة( ال قبله )أأ مم 

 اء اخلالصة.فحقها أن تلحق بباب )أإ ّن(. وتسهيله بي بي ال بالي

 س: هل يصح قولنا: )توضيت( بمعنى )توضأت(؟ -

ر اهلذيل. وان ظر ج: نعم. وقد سمع ذلك أبو زيد األنصاري عن أيب عم 

 .«املساوئ أباهلمز هي أم بالياء؟»تفصيل هذه املسألة يف مقالتي 

ل( للمبالغة  - بعض املتأخرين يطردون قياسية حتويل املايض إىل باب )فع 

ىل هذا حتويل مضارعه أيًضا ويولدون له مصدًرا قياسيًّا كام أجاز ثم يفرعون ع

بعضهم )السيولة( و)اخلطوبة( و)الليونة( وغريها. وال أرى هذا صحيًحا، 

ل( يف باب املدح  فالثابت عن العرب إنام هو حتويل املايض فقط إىل باب )فع 

 والذم فقط عىل خالف بي النحاة يف قياسية ذلك.

امعة( خشية س: هل جيوز  - و  اجل  اجلمع بي الساكني يف مثل )جاء مدرس 

                                                           

 .( ن رش يف ملتقى أهل اللغة وتويرت وفسبك وآسك يف أوقات خمتلفة1)
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 التباسه باملفرد إن حذفنا أول الساكني؟

ج: نعم، جيوز ذلك. وقد مجعت العرب بي الساكني يف ما ال لبس فيه 

بطان( و)له ثلثا  امل ال(، فألن يكون ذلك  إمعاًنا يف البيان نحو )التقت حلقتا  ال 

 وكد.يف ما فيه لبس أوىل وأ

جيوز يف واو اجلامعة املفتوح ما قبلها إذا لقيها ساكن نحو )رجوا اخلري(  -

 مخس لغات:

الضم. وهو لغة قريش وأكثر العرب. وهو األفصح، فتقول: )رَجو   -1

 اخلري(.

 الكرس، )رَجو  اخلري(. -4

 الفتح، )رَجَو اخلري(. -5

 إبداهلام مهزة، )رَجؤ  اخلري(، لغة لقيس. -2

 لواو وضم ما قبلها )رج  اخلري(.حذف ا -1

ال جيتمع يف حشو الشعر ساكنان إال يف عروض املتقارب. ولك أن  -

 تتخلص من ذلك بأحد ثالثة أوجه:

 إبدال أوهلام مهزة مفتوحة، )الضَأّلون(. وهو أفصحها. -1

 حذف ثانيهام )الضال ون(. ومنه: -4

ـــــــلمينا ـــــــا دواَب املس  فنعلفه

 

 

 لون(. ومنه:فك اإلدغام )الضال   -5
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 وإن رأيــــت احلجــــج الــــرواد دا

 

 

 أي الرواّد. ومها رضورة.

  س: ما الصحيح يف نطق )الرتَض( يف بيت الفرزدق: -

 ما أنت بـاحلكم الـرتَض حكومتـه

 

 

َض( باإلدغام؟  أهو )ال رتَض( باإلظهار أم )الرتُّ

ج: نّص ابن هشام عىل أن الالم مدغمة، فتقول: )الرّتَض(، وخّطأ 

ر. وأرى اإلظهار جائًزا أيًضا عىل أن تكون )ال( هذه بقية )الذي( اإلظها

الزم هذا . و- والريض، وهو الذي أراه راجًحاوهو قول السريايف -املوصولة 

القول جواز اإلظهار واإلدغام كام يف قوله: )هل تنقمون(، ووجوب  رسمها 

 مفصولة )ال ت رَض(.

قة( كقوله: )يف عبارة لفظ )قال «التاج»س: يستعمل الزبيدي يف  -

 املصنف قالقة ظاهرة(، فهل هو صحيح؟

ج: ال أراه صحيًحا ألن مصدر )قل ق( هو )القلق(. وهو القياس أيًضا. 

ومل ي سمع )القالقة(. وكأنه قاسه عىل ضده، وهو )السالسة(. وإحلاق الّش 

ر   زن(.بضده ال ينقاس، فال يقال مثاًل: )ف   ح( محاًل عىل )ح 

ف بزيارتك( أم )أترّشف بزيارتك(؟أج س: أيٌّ  -  ود )أرش 

ل( داّل عىل الغرائز الالزمة، فإذا قلَت:  ج: )أترّشف( أجود ألن بناء )فع 

ف( فكأنك مل تكن رشيًفا حتى زارك. أما إذا قلت: )أترّشف( فكأن  )أرش 
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زيارته )رّشفتك( أي ضاعفت  يف رشفك الثابت لك أصل ه فـ)ترّشفَت( هبا، 

 هنا ملطاوعة )فّعله(.فبناء )تفّعل( 

مل أر من قال من العلامء بقياسية بناء )أفعولة(. وقد استقريت كثرًيا من  -

املسموع منه فظهر يل أنه ينقاس يف ما يدل عىل هلو أو باطل أو نحومها مثل 

أحجية وأحدوثة وأرجوحة وأرجوزة وأضحوكة وأكذوبة وألعوبة ونحوها. 

 نشودة.ومن املوّلد الصحيح األقصوصة واأل

أجاز اجلرمي والزجاج إبدال اهلمزة ياًءا خالصة يف نحو )قائل(  -

 و)بائع( و)رسائل(. ونّص كثري من العلامء عىل أن هذا حلن.

أجاز ابن جني مهز واو )داوود(، فتقول: )داؤود(. ومنعه األكثرون.  -

قلت: ولكن قراءة القرآن بذلك خطأ إذ مل يقرأ به أحد. وجيوز حذف إحدى 

 اوين رساًم في كتب )داود(.الو

: )وكوجوب الفتح يف نحو «شافيته» هـ( يف121قال ابن احلاجب )ت -

لِّط ثعلب   . وغ  غيَّة  ، عىل األفصح. والكرس ل  ه  دُّ دَّها، والضمِّ يف نحو ر  ر 

(451])ت ه  دَّ ( أي يف جواز أن يقال: )ر   .(هـ([ يف جواز الفتح 

ه : )وازر«الفصيح»قلت: يريد  قوله يف   رُّ ه وز  رَّ ر  عليك قميَصك وز 

ه(. واحلّق أن ثعلًبا مسبوق  إىل حكاية الفتح، فقد ذكر ذل رِّ ك قبَله قطرب  وز 

دات ه.«3375معانيه ل»هـ( يف 410)ت بعد   ، فليس هذا األمر من تفرُّ

جيوز يف أعالم البلدان واألماكن التذكري عىل معنى املكان، والتأنيث  -

 ه العراق( و)هذا نجد، وهذه نجد(.ل )هذا العراق، وهذعىل معنى البقعة فتقو
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بارة( بزنة )ف عالة( دليل عىل  - بناء  العرب مصدَر )عرَبت  الرؤيا( عىل )ع 

 ر جميء هذا الوزن يف هذا املعنى.أهنا صناعة ومهنة ألنه يكث

- ، ا هاء  مها أهنَّ نة )َفع(. ويف تعيي الالم املحذوفة َقوالن، أحد 
 )َفم( عىل ز 

، واألصل   ا ميم  لت الواو مياًم. واآلَخر أهنَّ
فت اهلاء  أبد 

ذ  (، فلامَّ ح  ه  واألصل  )َفو 

(. وهي لغة  حَكاها اللِّحياين )ت يت )تهـ( 440)فمٌّ هـ(، 422وابن السكِّ

 وأنشَد:

ــه   ــن فمِّ ــت م ــد خرَج ــا ق ــا ليته  ي

 

 

م يف اجلمع  )أفاَمم(. ولو كاَنت بَدالً  وليست بَدالً من الواو  بدليل  قوهل 

 لكاَن الوجه أن ال يعتّد هبا يف اجلمع.

وعىل ذلك يكون هلذه الكلمة  جذران  )ف و ه( و)ف م م(. وذكروا أيًضا 

جذرين آَخرين، ومها )ف م و( و)ف م ي( لقوهلم: )هذا الفام( وتثنيته عىل 

نَّ   أصوهلا س 
ة )فموان( و)فميان(. وهذا االتفاق بينها يف املعنَى مع افرتاق 

 «خصائصه»هـ( يف 554معروفة  من سنن العربيَّة. وقد سامها ابن جنِّي )ت

 )تصاقَب األلفاظ لتصاقب املعاين(.

، وهو هشام  ا عنَد َمن يرى أن إعراهبا باحلروف  وأما )ف وك( فوزهن 

هـ( وَمن تب عه أو باحلركات الظاهرة عىل ما قبَل هذه احلروف وأنَّ 405)ت

، وه ثال لفظ ها، 423و املازيّن )تهذه احلروَف إشباع  َك( عىل م  هـ(، هو )ف و 

ا تكون  زائدًة كألف )الرجالن(  وذلَك أهنا إذا كانت دلياًل عىل اإلعراب فإهنَّ
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ّح أن تكوَن من ب نية الكلمة. وكذلك إذا كانت  وواو )املسلمون(، وال يص 

ا َمن يرى أنَّ إعراهبا باحلركات   رة عىل هذه إشباًعا حلركة ما قبلها. وأمَّ املقدَّ

ا 170احلروف، وهو سيبويه )ت َك( ألهنَّ ه فإنَّ وزهَنا عىل مذهب هم )ف ع  هـ( وغري 

.  أصل 

│ 

  



     
 

428 
 

 (1)مسائل متفرقة في التصغير
 

 س: ما تصغري كلمة )اضطراب(؟ -

ج: )اضطراب( عىل ستة أحرف قبل آخرها حرف لي، فيجب رّدها إىل 

ر عىل بناء )ف عيعيل (، فتحذف مهزة الوصل ألهنا حرف مخسة أحرف لتصغَّ

زائد. وإنام كانت أوىل باحلذف ألنك حترك احلرف الثاين بعد التصغري فتسقط 

احلاجة إليها. ثم ترّد الطاء املبدلة من التاء إىل أصلها لزوال علة إبداهلا طاًءا، 

وذلك أن من رشوط إبداهلا إسكاَن الضاد، وقد حتّركت بالتصغري فاحت مل 

َترييب(.التنافر بي   إطباق الضاد وانفتاح التاء حلَجز احلركة بينهام، فتقول: )ض 

وثعلب  يرى إبقاء مهزة الوصل وحذف الطاء ألهنا أقرب إىل الطرف 

 فيصغرها عىل )أ َضرييب(.

 واألول أصّح.

واية( مع أهنا مصدر؟ وما هو؟ -  س: هل جيوز تصغري كلمة )ر 

واية( يف األصل مصدر )رَوى يَ  روي(. وقد منع بعضهم تصغري ج: )الرِّ

املصادر إال إذا انتقلت إىل العلمية أو صارت اساًم غرَي مصدر. والصحيح جواز 

تصغريها مطلًقا إن احتمل املعنى كام جيوز عىل الصحيح مجعها. وال متعلَّق هلم 

يف داللتها عىل القليل والكثري ألن املتكلم قد ُيتاج أحياًنا إىل النّص عىل 

                                                           

 .( ن رش يف آسك وتويرت يف أوقات خمتلفة1)
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و التكثري. وكام ال يمتنع أن تقول: )رضب قليل( فكذلك ال يمتنع أن التقليل أ

يب( ألن معنامها واحد.  تقول: )رض 

واية( مراًدا هبا القصة الطويلة فهي اسم  غري مصدر، أصله  فأما )الرِّ

ر  املصدر ألهنا بمعنى اسم املفعول )املروّية(، فيجوز تصغريها بال ن كر. وت صغَّ

ة(. واأل َويَّ َية(، فاجتمعت ثالث ياءات إحداها ياء التصغري عىل )ر  َويِّ صل )ر 

 فوجب حذف آخرها. وهذا قانون مطرد من قواني التصغري.

 س: ما تصغري كلمة )َمقال(؟ -

قيِّل( ألنه رباعي في صّغر عىل موازن )ف عيع ل( فيكون   ج: تصغريه )م 

ل( فتقع األلف بعد ياء التصغري، وياء  التصغري ت
َقي ا  قتِض كرس ما بعدها، )م 

 فت بَدل ياًءا.

ييخ( ألن عينه ياء. وأجاز الكوفيون  - القياس تصغري )شيخ( عىل )ش 

ويخ(. والصواب منعه ألنه مل ي سمع، ومل يبلغنا من نظائره إال  تصغريه عىل )ش 

ا قيل: إهنا مسموعة. ويف ثبوُتا شّك.  ألفاظ قليلة جدًّ

ر )الذي( و)التي( عىل  - تّياذّيا( و)اللَّ )ي صغَّ بفتح الالم شذوًذا.  )اللَّ

تّيا( بضّمها  .وجيوز )اللُّذّيا( و)اللُّ

│ 
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 (1)مسائل في الاشتقاق
 

-  . نَّ جيوز  لَك االشتقاق  من أيام األسـبوع إذا أردتَّ بيـاَن الـدخول  فـيه 

نَـى(  : )أسـبَت( و)آَحـَد( و)أث  ، فتقـول  َعـَل( الـالزم  ويكون  ذلَك عىل ب نـاء )أف 

. ومل ي سَمع  منهنَّ إال اثنتـاو)أث   َبَع( و)أمخَس( و)أمجَع(. وهنَّ قياس  : َلَث( و)أر  ن 

اء يف  ــام «معــاين القــرآن»)أمجــَع(، رواهــا الفــرَّ ــدها يف املعــاجم. وربَّ
، ومل أج 

استعمل وها يريدوَن هبا انقضاَء مجعةن ال دخوهَلا جماًزا. والثانية  )أسبَت( كـام قـرأ 

 : : [115]األعــراف:  ﴾ۅۉيُساات تونٴۇۋ﴿احلســن  . وقــراءة اجلمهــور 

.﴾ۅۋۋ﴿  . وليست بقياسن وإن  كانت  األكثَر يف االستعامل 

وا  نن  العرب  أن َيشتقُّ ام األسبوع  ألنَّ من س  نا االشتقاق من أيَّ وإنام أَجز 

من غري  املصادر  وإن  كان ذلَك مل يكثر كثرَته يف املصادر. وهو عىل رضبي  شاُذ 

ه عنَد ق يام احلاجة ليس له قا  جَيوز  ارجتال 
دن دة  جتَمع  ن ظاَمه، ومقيسن مطَّر 

ع 

. ة. ومنه جميء  )أف َعَل( للداللة  عىل الدخول  يف زمانن أو مكانن  املعنويَّ

َم( و)أنَجد(  َزن( و)أُت  َهل( و)أح  م: )أجبَل( و)أس   قوهل 
ن أمثلة املكان  فم 

َمن َرق( و)أع  َيف( و)أع  ل( و)أغاَر( و)أخ  ه  (: إذا دخَل يف )اجلَبل( و)السَّ

 َخي ف  منًى( و)الع راق( 
ر( و)اخلَيف  ن( و)ُتامَة( و)نجد( و)الَغو  و)احلَز 

 و)عامن(.

                                                           

 .( ن رش يف ملتقى أهل اللغة وتويرت يف أوقات خمتلفة1)
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َول( و)أخَرف( و)أربَع( و)أشَتى(  َهر( و)أح  م: )أش   قوهل 
ومن أمثلة  الزمان 

هر( و)احل َيَل(: إذا دخَل يف )الشَّ ( و)أعتَم( و)أضَحى( و)أفَجر( و)أل  ول 

.) َحا( و)الفجر( و)الليل  ( و)الشتاء( و)العَتمة( و)الضُّ ( و)الربيع 
 و)اخلريف 

.  وهذا هو متعلَّق  القياس يف هذه املسألة 

من لطيف االشتقاق تسميتهم عشرية الرجل ورهطه األدني )أ رسة(  -

 تشبيًها هلم بـ)األ رسة(، وهي الّدرع احلصينة، ألنه ُيتمي هبم.

شتقاق أن )الفقري( َفعيل بمعنى مفعول، أي مفقور، كأن ومن لطيف اال

 العَوز واإلعدام قد أصاب َفقار ظهره حتى كرَسها.

ومن لطيف االشتقاق أن )التأزير( و)املؤازرة( بمعنى املعاونة واملنارصة 

 مشتقة من )اإلزار( ألهنا تشّد املرَء وتقّويه كام ي شّد اإلزار  عىل احلقوين.

قاق أن )الَقت ل( مشتق من )الَقَتال(، وهو النف س، من غامض االشت -

فقوهلم: )قتله( بمعنى )أصاب قتاله( كرأَسه إذا أصاب رأسه، وجَلده إذا 

 أصاب جلده.

ومن غامضه أن )أربأ بك عن كذا( معناه )أرفعك عن كذا(. وهو راجع 

(، وهو الطليعة يك  ون  عليها.إىل معنى )امَلربأة(، وهي املكان امل رشف، و)الربيئة 

دونه أي يقصدونه،  ومنه أهنم سموا رئيس القوم )عميًدا( ألن الناس يعم 

 فهو )فعيل( بمعنى )مفعول(.

ومنه أن )االفتيات( يف مثل قوهلم: )االفتيات عىل ويل األمر( هو من 

ميل وابن السكيت مهزه )االفتئات(،  )الفوت( عىل الراجح. وروى ابن ش 
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 فكالمها إذن صحيح.

│ 
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 (1)كتب الصرففي 
 

 س: ما أقدم كتب الرصف املطبوعة؟ -

 ،هـ(423)ت للامزين «الترصيف»ج: من أقدم كتب الرصف املطبوعة 

ب ع مع رشحه العظيم  البن  «يفدقائق الترص»البن جنّي، و «املنصف»ط 

هـ(، 533أليب عيل الفارك )ت «التكملة»هـ(، و510املؤدب )ت نحو

 «رشح الترصيف امللوكي»هـ(، و554تالبن جني ) «الترصيف امللوكي»و

هـ(، 225أليب العالء املعري )ت «رسالة املالئكة»هـ(، و224للثامنيني )ت

ثالثتها  «املفتاح يف الرصف»و «العمد يف الترصيف»و «رشح التكملة»و

 «نزهة الطرف يف علم الرصف»هـ(، و231عبد القاهر اجلرجاين )تل

 هـ(.117للميداين )ت

ليست للنيساري، وإنام هي لرجل اسمه قوام  «شافيةالوافية نظم ال» -

هـ. وقد أخربت  هبذا 1155الدين حممد بن حممد السيفي القزويني، تويّف بعد 

 وذكرت  له مرجعه وشاهده فوعد 
أستاذنا الدكتور حسنًا العثامن قبل سنواتن

 بإصالح النسبة يف الطبعة الثانية.

الكتاب الذي عقد حبايل لعضيمة هو  «املغني يف ترصيف األفعال» -

 بالرصف وحّببه إيّل.

                                                           

ًقا يف آسك وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة1)  .( ن رش مفرَّ
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لالمية  «رشح ابن الناظم»لأللفية مع  «رشح ابن عقيل»هل س:  -

 األفعال مستوعبان جلميع أبواب الرصف؟

ج: مها مستوعبان ألغلبها. وفاتتهام أبواب كالقلب املكاين، وتقسيم 

ع اجلمع، واسم الفعل إىل صحيح ومعتل، ومعاين أبنية الثالثي املزيد فيه، ومج

 اجلمع، واسم اجلنس اجلمعي، واإلحلاق، والتقاء الساكني.

│ 
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 (1)مسائل صرفية في التثنية والجمع
 

 س: كيف أمجع كلمة )طواف(؟ -

ج: لك أن جتمع املصدر )طواف( عىل )أطوفة( و)طوافات( فتقول: طفت 

ف( عىل )أطواف( فت قول: سبعة أطوفة وطوافات. ولك أن جتمع املصدر )َطو 

سبعة أطواف )وهو األجود ألنه مسموع(. ولك أن جتمع اسم املّرة، وهو 

فات( ]وفتح الواو لغة هذيل[ فتقول: سبع طوَ  فات. وجيوز  فة(، عىل )طو  )َطو 

أن يراد بالطواف هنا الدورة الواحدة، وجيوز أن يكون مجًعا للدورات السبع 

ّش اللبس بينهام قي ل للدورة الواحدة: )شوط(، التي يتم هبا الطواف. وإذا خ 

 وللسبع: )أسبوع(. وتقول يف مجعه: )طفت ثالثة أسبوعات أو أسابيع(.

 س: هل جيوز لغًة أن نجمع كلمة )قرآن(؟ وكيف مجعها إن جاز؟ -

ج: كلمة )قرآن( مصدر نكرة لـ)قرأ يقرأ( ن عت به القرآن الكريم عىل 

ه اسم املفعول نحو )خلق جهة املجاز املرسل من باب إطالق املصدر مراًدا ب

 ) ي 
اهلل( أي خملوقه. ثم صار علاًم عليه بالغلبة. فلو أريد مجعه لقيل: )َقَرائ 

آنات(. ر   و)ق 

س: هل يصّح يف اللغة قوهلم: )األقىص ثالث احلرمي( مع أنه ليس  -

 حرًما؟

                                                           

 .خمتلفة ( ن رشت يف تويرت وفسبك وآسك يف أوقات1)
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ج: هذا جائز عىل جهة )التغليب(. وقد مثل له سيبويه بقوله: )هذا 

ة(. وكذلك )ثالث احلرمي(، فال يوجب جعله ثالًثا هلام أن خامس أربع نسو

يكون حرًما مثلهام كام مل يكن الرجل امرأة بكونه خامًسا للنسوة. وإنام هذا 

 تغليب كام ذكرت. وبابه واسع.

 س: هل جيوز مجع )النتيجة( عىل )نواتج( كقوهلم: )نواتج التعليم(؟ -

ج(. وال جيوز أن تكون مجع ج: )نواتج( صحيحة عىل أن تكون مجع )نات

 )نتيجة(. ومعنامها واحد.

 س: هل )القرطاسة( لواحد )القراطيس( صحيحة؟ -

ج: املعروف عن العرب اسـتعامل )القرطـاس( للواحـد، و)القـراطيس(  

ـــاىل:  ـــال تع ـــع، ق ـــام:  ﴾ۈۈٴۇۋۋۅ﴿للجم ـــال:  [3]األنع وق

. ومل أجد من حكى )القرطاسـة(، وال أرى هلـا [51]األنعام:  ﴾ڤڤ﴿

 وجًها.

 س: هل جيوز أن يقال: )هي إحدى طلبتي(؟ -

َلبة( مجع )طالب(. وهو وزن خاص باملـذكر، ولكـن جيـوز هـذا  ج: )الطَّ

]التحريم:  ﴾ۈئۈئېئېئ﴿األسلوب عىل جهة التغليب. ومنه قوله تعاىل: 

جّي: [14   مع أن )القانتي( مجع مذكر سامل، وقول الَعر 

ـــــــة  إين أ تيحـــــــت يل يامنّي

 

ج  إحــدى بنــي احلــ   ارث مــن َمــذح 

 

 

 

 

 

 

فقال: )إحدى بني( مع أن )البني( يف أصل الوضع خاّص بالذكور. 
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 وعىل هذا لو قيل: )هي إحدى طلبتي( جلاز.

س: زعم بعضهم أن )األجاويد( ت طلق عىل كرام اخليل، وال تطلق عىل  -

 كرام الناس، فام صّحة ذلك؟

(، فهـو إذن مجـع ج: )األجاويد( مجع )أجـواد(. و)أجـواد( مجـع )َجـواد

ـمع أيًضـا  اجلمع. واجلواد يطلق عىل الفرس اجلّيد وعـىل الرجـل الكـريم. وس 

د(. وهو قياس عنـد الكـوفيي ألهنـم جييـزون حـذف اليـاء مـن مماثـل  )أجاو 

إذ )مفاتح(  [15]األنعام:  ﴾ەئەئوئ﴿)مفاعيل( حمتجي بقوله تعاىل: 

فتاح(، وأصله )مفاتيح(.  عندهم مجع )م 

ي سمع )أجاويد( يف مجع )أجواد( بمعنى الرجل الكريم،  عىل أنه لو مل

ل( قياًسا. وقوهلم صحيح، وشواهده  فالكوفيون جييزون إشباع مماثل )مفاع 

د( و)أجاويد( باملعنيي املذكورين.  متوافرة، فتقول إذن )أجاو 

)احلليب( و)العصري( صفتان يف األصل، ولكنهام انتقال إىل االسمية،  -

ل ب(. واألول مسموع عن العرب فلك أن جتمع )ا بة( و)ح 
حلليب( عىل )أحل 

 يف قول الشاعر:

 رّشاب أحلبــةن أّكـــال أحـــورةن 

 

 

(. فأما )عصائر( فال يصح أن  رص  ة( و)ع 
وجتمع )العصري( عىل )أعرص 

صارة(.  يكون مجًعا لـ)عصري(، وإنام هو مجع لـ)عصرية( بالتاء، أو )ع 

ينا( بكرس يف قوهلم: )اللهم اغفر لوالدينا -  ( الوجه اجلّيد اجلمع )والد 
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الدال. وجتوز التثنية )والَدينا( اتساًعا كقول الراجز: )يف حلقكم عظم وقد 

 شجينا( أي: حلوقكم.

جيوز لك إذا ثنيت املمدود أن ت قّر مهزته وأن تقلبها واًوا أو ياًءا سواء  -

 ضايان(.، بيضاوان، بيغري أصل، نحو )بيضاءانأكانت اهلمزة أصاًل أم 

)األخطبوط( كلمة يونانية األصل، معناها ذو األرجل الثامنية. وجتمع  -

عىل )أخطبوطات( باتفاق و)خطابيط( عىل قياس مذهب سيبويه و)أخاطيب( 

 عىل قياس مذهب املربد. وجييز بعضهم )خطاب ط(، و)أخاط ب(.

ــاىل:  - ــه تع ــى يف قول ــىل املثنّ ــع ع ــمري اجلم ــود ض ــه ع ــا توجي س: م

ألن بعـض املالحـدة يعـرتض عـىل  [15]احلج:  ﴾ںںڻڻڻ﴿

 ذلك؟

ج: لَلفــظ )اخلصــم( يف هــذه اآليــة اعتبــاران: اعتبــار التثنيــة ألن املــراد 

)طائفتان(، واعتبار اجلمع ألن يف كل طائفة مجًعا ال فـرًدا واحـًدا. وذلـك مـن 

جهة أن )خصـاًم( يف األصـل مصـدر، فيجـوز أن يوصـف بـه املفـرد واملثنـى 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿كر  واملؤنث بلفظ واحد كام قـال: واجلمع، واملذ

. فإن اعت ربت  التثنية قيل: )اقتتلتـا(. وإن اعت ـرَب اجلمـع [41]ص:  ﴾چچ

ڳ   ﴿قيل: )اقتتلوا(. وعىل هذا االعتبار جاءت اآلية الكريمة. ونظريها قولـه: 

 .[5]احلجرات:  ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڱ

ذي مفرَده دالٌّ عىل مجع وهذان االعتباران إنام يسوغان يف املثنّى ال
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ّح  كـ)خصامن( و)طائفتان(. فأما ما سوى ذلك نحو )هذان رجالن( فال يص 

فيه إال اعتبار التثنية فتقول: )اختصام(. وال جيوز أن تقول: )اختصموا( إال عىل 

 قول من يرى أن أقّل اجلمع اثنان.

هنّن س: هل )الوالدان( و)األبوان( و)القَمران( ملحقات  باملثنى أل -

 تثنية لفظي خمتلفي، ومها )والد ووالدة( و)أب وأم( و)قمر وشمس(؟

نّي بعد تغليب أحد لفَظيه عىل اآلخر كاألمثلة  ج: الصواب أّن ما ث 

املذكورة  ليس ملحًقا باملثنّى ألّن تثنيته إنام وقعت بعد اّدعاء صدق  لفظ املغلَّب 

بينهام سّوغت هذا التغليب عىل  عىل اآلخر وانطباقه عليه، وذلك آلخّية معقودة

 سبيل التجّوز.

وتأويل ذلك أن )األّم( مثاًل ال تسّمى أًبا يف حقيقة اللغة، ولكنّها ملا كانت 

 إىل األب، وكان عمل ها يف األبناء شبيًها بعمل األب من مبتدأ 
ن
أقرَب يشء

هم ونحو  ذلك،  هم فوالدُتم فتنشئتهم واحلنّو عليهم واستيجاب  برِّ
وكانوا خلق 

رّبام أرادوا اإلخبار عنهام بخرب واحد يعّمهام من قَبل أن حكمهام يف الغالب 

( يف هذا األسلوب خاصًة حلاجتهم إىل هذا التغليب  سواء، اّدعوا أن األم )أب 

التامًسا لالختصار، ثم ثنّوا )أًبا( و)أًبا( فقالوا: )أبوان(. وهكذا أمر  سائر 

 األمثلة.

ام: )والذي أراه أن النحويي ]يعني املتقدمي[ ويف هذا يقول ابن هش

يسمون هذا النوع ]يعني نحو القمرين[ مثنًّى، وإن ال لذكروه يف ما مح  ل عىل 

ق به[. وإنام غايته أن هذا مثنًّى يف أصله جتّوز(.  املثنّى ]أي أ حل 
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عىل أين ال أرى صّحة دعوى اإلحلاق باملثنّى ومجع السالمة برّمتها ألن 

عدَّ من أهل ه وأن ُيمل اسَمه  اللفظ َل حكاًم من األحكام فإنه ينبغي أن ي 
إذا ن ح 

غرَي مدافعن سواء  أكاَن أصاَب هذا احلكم باستحقاقن منه الستيفائ ه رشوَط 

ّط درجًة  تبَع املنَّ ويعرّيَ اإلحلاَق وُي  القياس أم بغري استحقاق. وال جيوز أن ي 

ه اجلارية عىل القياس،  ها صاَر مثَلها ومل عن نظائر  ألنه ملا أ جري عليه حكم 

 يمتنع عن اخلضوع لّشء من قانوهنا.

ونديد  هذا صوغ  أفعل التفضيل من ما اختّل فيه رشط  القياس كصوغه 

من املبنّي للمجهول نحو )أزَهى(، فإنك ال تسّميه ملحًقا بأفعل  التفضيل. 

ذوًذا كجمع )كلب( عىل وكذلك ما مج  ع عىل بناء من أبنية مجوع التكسري ش

مع يف القياس عىل )َفعيل(، فإنك تسّميه مجع تكسري  )َكليب( ألن )َفعاًل( ال جي 

 ال ملحًقا به.

وشبيه  بذلك أيًضا ما ناب َمناب املصدر فانتصب مفعواًل مطلًقا نحو 

)رضبت ه عرشين رضبًة(، فإنك تسّميه مفعواًل مطلًقا ال نائب مفعول مطلق وال 

 وهكذا. ملحًقا به.

 س: هل يقال حَلقات إذاعية أو حل قات؟ بسكون الالم أو فتحها؟ -

لة( اساًم إال  ج: ال جييز النحاة يف )حَلقات( ونحوها من ما هو مجع لـ)َفع 

الفتح وال يكادون يذكرون خالًفا يف هذا، غري أين وجدت قطرًبا وأبا بكر 

إلسكان )حل قات( وجيعلونه األنباري وابن املؤدب وأبا العالء املعّري جييزون ا

 لغة ال رضورة. ونسب ابن عصفور إجازة ذلك أيًضا إىل الفّراء.
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 وابن جنّي جييزه يف املعتّل الالم فقط نحو )ظب يات(.

سن  - جيوز لك يف تثنية )ذات( أن تقول: )ذاتا( و)ذَواتا( نحو )مها ذاتا ح 

سن(. والثانية لغة القرآن كام قال تعاىل:   [27]الرمحن:  ﴾چچچ﴿وذَواتا ح 

 .[11]سبأ:  ﴾ڦڄ﴿و

 س: ما مجع  )قايض القضاة(؟ -

ضاة(. فإن أريد املحافظة  ج: ي ستغنى فيه بجمع املضاف فيقال: )ق ضاة الق 

و  عىل هذا اللقب من تغيري صورته لوقوع اللبس بذلك فيجوز أن يقال: )ذو 

أو تقول  قايض القضاة أو أصحاب قايض القضاة أو املتسمون بقايض القضاة(

 مثاًل: )جاء رجال كلٌّ منهم قايض القضاة( ونحو ذلك.

ي هذا  - سل مة هذا الزمان( يريد )مسلم  س: وجدّت أحدهم يقول: )م 

 الزمان(، فهل هذا جائز؟

 ج: نعم، هذا جائز سامًعا وقياًسا.

ييل:  أما الّسامع فقول محاس الدِّ

مه  
قتنـــا بالســـيوف  امل ســـل   وحل 

 

 

 ذلك يف فتح مكة. أي املسلمون، قال

وأما القياس فإّن الفرقة من الناس متى استقّلت بمذهبن أو اّتصفت 

ها إن كان من املشتّقات  بصفة الزمة هلا ت زايل  هبا غرَيها جاز حَلاق التاء السم 

ّح دخول التاء عليها. وذلك عىل تقدير موصوف هلا بمعنى الفرقة أو  التي يص 
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هام )الروافض( و)اخلوارج(. وقالوا اجلامعة. ومنه )الرافضة( و)اخل ارجة( ومجع 

دة( وكثرًيا غري ذلك.  أيًضا: )املرجئة(. و)امل لح 

كل اسم خمتوم بتاء التأنيث جيوز مجعه مجع مؤنث سامًلا. واستثنى بعض  -

رآة)و (امرأة)و (شاة)و (شفة)النحاة من ذلك ألفاًظا معدودة، وهي   (أمة)و (م 

ستثنى من هذا اإلطالق يشء ألن القياس إذا اطرد . والراجح أنه ال ي(ف لة)و

ا حتى مل يشذ عنه إال أفراد قليلة فإنه جيوز استعامله وإن جاء السامع  جدًّ

 بخالفه.

 س: هل جيوز مجع املصادر؟ -

ج: يف مجع املصادر خالف  بي النحاة، فمنهم من أجاز قياسه إذا اختلفت 

زه البتَة. والصو اب جواز مجعه مطلًقا لكثرة السامع أنواعه، ومنهم من مل جي 

الوارد فيه عن العرب  سواء  أردّت به التكثري أم التنويع. وال حّجة للمتعّلقي 

باملنع بداللته عىل القليل والكثري ألن يف مجعه فائدًة ليست يف اإلفراد، وهي 

ّل  عىل  النّص عىل الكثرة ونفي احتامل القّلة واإلغناء عن احلاجة إىل نعت ه بام يد 

( وإن كانت  م كثري( تقول: )عندك أوهام  الكثرة، فبَدَل أن تقول: )عندك وه 

هذه األوهام من نوع واحد. وبَدَل أن تقول: )أنا ذو غّم كثري( تقول: )أنا ذو 

 غموم(. وكالمها مسموع عن العرب.

ويشهد هلذا مجعهم أسامء اجلنس اإلفرادية مع كوهنا تدل عىل القليل 

 ء والرتاب واللبن ونحوها.والكثري كاملا

مع إال إذا خرج من املصدرية إىل االسمّية،  وأما قول من قال: إنه ال جي 
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ح يف نحو مجعهم الصيد والَبعث عىل  فهذا َقيد ال حتصيل له ألن ذلك قد يض 

اّلن يف احلّق عىل ذاتن ال  صيود وبعوث إذ كانا بمعنى اسم املفعول، فهام يد 

، وكذلك يف الع لم  ألنه بمعنى اسم املفعول وإن كان معنًى ال ذاًتا، حدثن

ولكن هذا ال ي طيع لك يف نحو اهلّم والغّم والوهم والظّن فإهنا داّلة عىل 

 أحداث حمضةن وال تدل عىل ذواتن وال هي بمعنى املشتّقات.

-  ) ّب( ال حبيب، و)النُّحاة( مجع )ناحن الصحيح أن )األحباب( مجع )ح 

ام داة( مجع )عادن( ال )عدّو( ال )نحوّي(، و)الك  ( ال )كمّي( و)الع  ة( مجع )كامن

 و)الدالئل( مجع )داللة( ال )دليل(.

س: كيف أقول يف القطعتي من األحذية اللتي يلَبسهام الشخص  -

الواحد يف يمنى قَدميه ويرسامها؟ أأقول: )حذائ ي( أم )حذاءاَي( أم 

 )أحذيتي(؟

تثنية، ولكن جيوز اإلفراد فتقول: ج: األصل أن تقول: )حذاَءاَي( بال

ي( واجلمع  فتقول: )أحذيتي(. ونظريها )العي(، فإن لك أن تقول: 
)حذائ 

 )بكت عين ي وعيناي وأعيني أو عيوين(، قال امرؤ القيس يف اإلفراد:

ك، إنـام  فقلت له: ال تبـك  عينـ 

 

ــذرا  ــوَت فن ع ــا أو نم ــاول ملًك  نح

 

 

 

 

 

 

  وقال زهري:

 هبم ال السليلكأن عين ي وقد س

 هبــــــــــــــــــــــــــــــم

 

 وعـــربة  مـــا هـــم  لـــو أهنـــم َأمـــم   

 

 

 

 

 

 

  وقال امرؤ القيس يف التثنية:
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ريب ـوما ذرفت عيناك إال لتضـ

ـــــــــــــــــــــــــــــم  هب

 

ــل    ــب مقّت ــار قل ــهميك يف أعش  بس

 

 

 

 

 

 

.   وهذا مقيس يف كّل اثني مصطحبي عمل هام واحد 

  وقال اآلخر يف اجلمع:

 تقّتلنـــي منهـــا عيـــون  كأهنـــا

 

ــون  امل  ــادج  عي ــرفهّن بح ــا ط ــا م  ه

 

 

 

 

 

 

  وذلك أن أقلَّ اجلمع اثنان عىل الراجح.

وكذلك تقول أيًضا: )نّظاريت( و)نظارتاي( و)نّظارايت( للقطعة الواحدة 

 التي فيها عدستان.

│ 
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فْي الابتداء( بحذف الياء أم )فْي لِابتداء( بإثباتها؟ حكم الساكن )
يف المحركة لالتقاء الساك  (1)نينقبل لام التعر

 

إذا اتصلت  )أل( باسم مبدوء هبمزة وصلن نحو )االنتهاء( و)االستغفار( 

َعّد الم )أل( متحركة فت حذف مهزة الوصل منها  و)االسم( و)االثني( فهل ت 

تخّلص من سكون ما قبلها إذا كان ساكنًا، أم ت عّد ساكنة  عند االبتداء هبا وال ي 

االبتداء هبا وي تخّلص من التقاء مراعاة ألصلها فتثبت مهزة الوصل عند 

 الساكني؟

 جواب ذلك أنه جيوز يف املسألة الوجهان املذكوران:

 ، الوجه األول: أن تعتّد الالم ساكنًة يف احلكم وإن كانت متحّركًة يف احلال 

 فينبني عىل ذلك أمران:

أحدمها: أن ت ثبت نطق مهزة الوصل يف االبتداء فتقول: )االنتهاء( 

ر( )االسم( )االثني( وال حتذفها مع ذهاب الغرض الذي جيء هبا )االستغفا

ر بقاء  ل إىل النطق بالساكن، وذلك بتحّرك ه، ألنك تقدِّ ه، وهو التوصُّ
من أجل 

 سكونه إذ كان ذلك هو األصل.

ثانيهام: إذا وقع قبلها كلمة آخرها ساكن  أجريَت عليه حكم التقاء 

                                                           

 ( يف التقاء الساكني.1)

 .هـ1257/ 4/ 14ن رش يف املجلة الثقافية يف 
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[ الساكني من حتريك نحو )مَن االنته اء(، )عن  االستغفار(، )واجب  ]= ن 

( أو حذفن نحو )يف االسم( بحذف ياء )يف( نطًقا.  االحرتام 

الوجه الثاين: أن تعتّد الالم متحّركًة ال ساكنة كام هو ظاهر حاهلا، فينبني 

 عىل ذلك أمران:

 ) نطالق  أحدمها: أن حتذف مهزة الوصل يف االبتداء فتقول: )ال 

جّت  ( )ال  ستغفار 
ثني(.)ال  ( )ال  سم 

( )ال   اه 

ر  عليه أحكام التقاء  ثانيهام: إذا وقع قبلها كلمة آخرها ساكن  مل جت 

 ،) حرتام 
[ ال  ستغفار(، )واجب  ]=ن 

نتهاء(، )عن  ال 
الساكني، فتقول: )من  ال 

نطالق( بإثبات ياء )يف( نطًقا، تفعل  ذلك ألن الالَم يف تقديرك متحّركة   )يف  ال 

.  ال ساكنة 

 واحلّجة لذلك الّسامع والقياس.

هـ( أن )العرب تقول: قم  اَلن، وقم  403أما الّسامع فقد حكى الفّراء )ت

ثني( م  ال  م  االثني، وص  ااَلَن، وص 
، فذكر جواز الوجهي. وحركة الم (1) 

)االثني( حركة التقاء الساكني، فهي من جنس  حركة )االبتداء( 

 و)االستغفار( ونحومها.

                                                           

. وقد وقع فيه بعض التحريف. وانظر أيًضا احلجة أليب عيل الفارك 104/ 5« معاين القرآن( »1)

. وصواب هذه العبارة فيه )ارضب اثني، وأكرم ابني( هو )ارضَب االثني، وأكرَم 455/ 1

 .ي موضع الشاهداالبني(. وه
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 ﴾حبخب﴿از بعض القّراء االبتداء بـ)االسم( يف قوله تعاىل: وأج
. (1)بإثبات اهلمزة مراعاًة لألصل، وبحذفها مراعاًة للعارض [11]احلجرات: 

مها ألّن حركة  وحكم  )االسم( و)االثني( حكم  )االبتداء( و)االستغفار( ونحو 

 الالم فيهّن اللتقاء الساكني.

د الوجه األول، وهو اعتداد الالم ساكنًة، من  وأما القياس فإنه يؤيِّ

 طريقي:

 الطريق األوىل: القياس عىل األصول. وذلك من وجهي:

ب ّلت ها ومبتدأ  د ج  الوجه األول: أن أصَل الم )أل( السكون. وهذا هو معق 

ا كـ)القمر(  ا ومجهرة ترّصفاُت  ا وقانون استعامهلا يف عاّمة أحواهل  نشأُت 

رهن ما أخرجوها عن أصل ها هذا يف نحو )االنتهاء( و)الّشمس( ونحوها. وبكَ 

هم إىل ذلك شّدة اخلَّلة   اضطرَّ
و)االستغفار( و)االثني( فحّركوها بالكرس، إذ 

وتضايق  املَحّلة بالتقاء الساكني. كام أخرجوها عن أصلها أيًضا يف نحو )ااَلن( 

ن( و)ال وىل( ختفيف )األ  وىل( و)ال يامن( ختفيف )اإليامن( فحّركوها  ختفيف )اآل 

 بالفتح والضّم والكرس بعد نقل حركة املحذوف بعدها إليها.

ه وكونه اضطراًرا ال اختياًرا هو  روض  الوجه الثاين: أن هذا التحريَك مع ع 

أيًضا قليل  إذ  ال يكون إال يف املبدوء هبمزة وصلن من األسامء، وهي األسامء 

)أل( لبعضها كـ)امرئ( و)امرأة(،  العرشة، عىل أن من النحاة من منع حلاق

                                                           

 .، تح أبو اجلود220/ 4البن اجلزري « النرش( »1)
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ومصدر  اخلامك كاالبتداء واالنتهاء، ومصدر  السداك كاالستغفار. وإال يف 

ما ويَل )أل( فيه مهزة  كـ)ااَلن( ونحوها. وهذه األلفاظ مع قّلت ها هي لغة  ال 

يتكّلم هبا إال بعض العرب من من مذهب ه ختفيف اهلمز، فقد رأيَت أن األلفاظ 

يست بعاّمة األسامء سواء  أكانت الالم التي 
ا إذا ق  ّرك فيها )أل( ضئيلة  جدًّ حت 

 فيها قمرّية ظاهرة أم شمسية مدغمًة.

الطريق الثانية: القياس عىل النظائر. وذلك أن العلامء حَكوا جواز 

الوجهي مراعاة  األصل ومراعاة  العارض يف الساكن قبل )أل( املتحركة 

فة بعدها كـ)احَل مر( يف )األمحر(، فيجوز أن تقول مثاًل: بحركة اهلمزة املحذو

ن  حَلمر(. ومن من ذكر ذلك الفّراء يف نّصه املنقول آنًفا، 
َن احَلمر( و)م  )م 

مها. وقد التزم ورش  يف القراءة بمراعاة  (1)هـ(411واألخفش )ت وغري 

خرة﴿األصل يف نحو  وألَق  ﴿، [41]الروم:  ﴾من  ال رض﴿، [3]الروم:  ﴾عن  اَل 
ن﴿، [110]األعراف:  ﴾ال ل واح . وجيوز أيًضا إثبات مهزة (2) [31]البقرة:  ﴾قدلوا اَل 

الوصل عند االبتداء هبا مراعاًة لألصل نحو )احَلمر(، وحذف ها مراعاًة 

ه للعارض نحو )حَل مر(. ومها وجهان جائزان لورش وغري 
(3). 

ركة النقل، فكالمها حركة  وال فرَق مؤثًرا بي حركة التقاء الساكني وح

                                                           

، 111أليب سعيد السريايف ص« االّدغام». وانظر أيًضا كتاب 115/ 1له « معاين القرآن»( يف 1)

 .، تح كاظم املرجان450له ص« التكملة»، و457/ 1أليب عيل الفارك « احلجة»و

 .221/ 4« النرش( »4)

 .220/ 4« النرش( »5)
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. وإذ  بلَغنا عنهم مراعاة األصل ومراعاة العارض يف )أل( إذا حتّركت  عارضة 

بحركة النقل كذلك ينبغي أن يكون حكمها إذا حتّركت بحركة التقاء 

 الساكني.

هـ( أّن بي حركة التقاء الساكني وحركة النقل 554وزعم ابن جنّي )ت

ز يف ما حركته  فرًقا، فأجاز يف ما حركته حركة  نقل  كـ)ااَلن( الوجهي، ومل جي 

، فال جيوز عىل رأيه أن تقول: )يف   حركة  التقاء ساكني إال مراعاَة األصل 

بتداء(، قال: )ألن حركة التقاء الساكني  نتظار( بإثبات ياء )يف( وال )من  ال 
ال 

مزة املخففة يف أضعف من احلركة املنقولة من اهلمزة املخّففة ألن حركة اهل

ر، فلام حذفَته نقلَته إىل ما  احلقيقة قد كانت ملفوًظا هبا يف حرف صحيح مقدَّ

قبله... وحركة التقاء الساكني ال تلزم لزوم هذه ألنه إذا زال أحدمها زالت 

 .(1) مَعه(

وهذه التفرقة منه بي الرضبي مدفوعة  بحكاية الفّراء عن العرب استعامَل 

ثني(. والسامع حاكم عىل الوجهي، وذلك  م: )صم  االثني، وصم  ال  قوهل 

 القياس.

عىل أن هذا القياس نفَسه ال ي سّلم به، إذ  كام أّن حركة التقاء الساكني 

ّد املحذوف يف لغة  تزول إذا زال أحد الساكني فكذلك حركة  النقل تزول  إذا ر 

                                                           

، تح رضا رجب. وقد عرفت  موضع هذا الكالم من األستاذة عائشة بنت عيل 77/ 5« الفرس( »1)

 .، تح النجار50/ 5« اخلصائص»( يف ملتقى أهل اللغة. وانظر أيًضا 1110يف احلديث )
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ن زوال أحد الساكني، فام من هيمز، بل إّن رّد املحذوف أكثر  وأفَشى وأعرف  م

سم(  بتداء( و)اال  رض(، ولكنا ال نجد الم )اال  أكثر ما يقال يف )اَلرض(: )األ 

بتداء(  تسكن إال إذا ق طعت مهزة الوصل بعدها يف رضورة الشعر فقيل: )اإل 

سم(. هذا مع أن حركة النقل ليست هلا صورة  واحدة  ألهنا تكون فتحة  و)اإل 

 بيان ه، وحركة التقاء الساكني ال تفارق الكرسَة. فإن ال وضّمة وكرسة كام مَض

تكن حركة التقاء الساكني أقوى وأشّد لزوًما من حركة النقل فإهنام بمنزلةن 

.
ن
 سواء

ّلة هذا الوجه، وهو مراعاة األصل، أّن العرَب ملا وجدوا هذا  وتفسري ع 

ا ال اختياًرا مل يشملوه التحريك عارًضا ال دائاًم، ورضورًة ال اّتًساًعا، وقرًس 

لوه من احلَدب واحلَفاوة إال بالقدر  الذي  بعنايتهم ومل ُيّطوا إليه رحاهَلم ومل ينوِّ

ر  إىل أصل ه  و  يرونه جمزًئا عن نفعه هلم وقيامه بخدمتهم، وأعناق هم مَع ذلك ص 

عهم إىل رسعة مراجعته واألوبة هم متطاّلة إليه وأفئدُتم ال تنفّك تناز   ونفوس 

ه  إليه. وكأهنم أرادوا بذلك أن ُيطُّوا العارض دون األصل  درجًة إذ  كان وجود 

ل  به َدلياًل عىل منب ت ه  تابًعا لوجود ه ومنوًطا به، فنصبوا بالّصدود عنه وقّلة احلف 

ف اجلديد،  وا األثيَل التليَد بالطار  هوا أن يسوُّ ه. كام كر 
وَمنبهًة عىل أرومت 

لوا القديَم ال ، ويعلِّقوا أحكاَمهم عىل ما يعلموَن ويعد  ثابَت باملستأَنف  احلادث 
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كاَن رحيل ه. وهذا شاهد  عىل بعد غورهم ونفاذ فطنتهم له ووش   .(1)رسعَة حتوُّ

ها  رك الم )أل( فيها هي مع عروض  وقد علمَت أيًضا أن الكلم التي حت 

، فعرفوا أهنم لو اعتّدوا هبذا القليل  الع ارض  ألحوجهم ذلك قليلة  غري غالبةن

وا حكم ما  م فيغريِّ
د عادُت  وا مستحص  إىل أن يتّحولوا عن قديم إلفهم وينقض 

وا هبا، ويف  ، ويسقطوا مهزَة الوصل منها إذا ابتدء 
مها من حتريكن أو حذفن يتقدَّ

 .  العناء  والنّصب  واالستهانة  باإلخاء واحل ئول  عن العهد 
النُّقلة  ومفارقة  العادة 

ه أل، وأهلكوه فيه  فساموا هذا القليَل الفاذَّ حكم اجلمهور األعظم  من ما تلحق 

ل هلم ركوَب هذه  لغًوا ومل يعبئوا بتحّرك المه إذ  كان هذا قلياًل نادًرا. وسهَّ

وا إسقاَطه  م لو مل يفعلوا ذلَك الحتاجوا إىل أن يرّدوا ما اعتاد  اخلّطة أهنَّ

من أنفسهم القدرَة عىل االستغناء عنه ويعودوا إىل االفتقار إىل ما عرفوا 

ة  ّفة  ويعان وا مشقَّ فريجعوا بذلك إىل مرارة  الّثَقل  بعد أن ذاق وا حالوَة اخل 

، وذلك حي يقولون: )يف  البيت أو يف الّدار( 
بوا راحَة النزول  الصعود وقد جرَّ

ىص من نظائر  هذا كثرًة وذيوًعا ث م إذا صاروا بحذف ياء )يف( نطًقا إىل ما ال ُي 

بتداء( بإثبات الساكن قبل )أل(. وهذا ثقيل   إىل ما أّوله مهزة وصل قالوا: )يف  ال 

.  مستكَره 

نَنها االعتداد بمثل ها  ّلة التي قد خال يف س 
وقد وجدنا العرَب تّطرح الع 

                                                           

( وانظر مسألة االعتداد باألصل والعارض يف مقالتي )تقويم التقييم( املنشورة يف ملتقى أهل 1)

 .(، ففيها يشء من البسط والبيان3222يف احلديث )اللغة 
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وبناء  األحكام عليها، وذلك إذا كانت أفراد  هذه العّلة قليلًة معدودًة، أال 

ؤ( تراهم احتم ؤ َيوض  ل( كـ)وض  ل يفع  َقَل الواو يف مضارع املثال من )فع 
لوا ث 

م( فلم ُيذفوها مع أهنم أبوا احتامهلا يف )فَعل يفع ل( كـ)يع د(  م َيوس  و)وس 

 و)جي د(، وذلك لقّلة أفراد األّول وكثرة أفراد الثاين.

ن  اب ن( إذا وليها ساكن  نحو )م 
ن ك( ومن ذلك أيًضا أهنم يكرسون نون )م 

جرًيا عىل األصل يف التخلص من التقاء الساكني، ولكنهم يمتنعون من ذلك 

وا ث َقل توايل  َن البيت( فيفتحوهنا. فأساغ  إذا كان هذا الساكن الم )أل( نحو )م 

كرستي يف الرضب األول لقّلت ه، وهبَظهم ذلك يف الرضب الثاين لكثرت ه 

ه ففّروا منه إىل الفتح.  وذيوع 

 تصغرين خمصوصن ومن أجل  
 
وا عىل االسم اخلامكِّ ببناء القّلة أيًضا شحُّ

 منه وإن كان أصليًّا آثَر عندهم 
ف  حرفن به، وأحلقوه بالرباعّي، وكان حذ 

 وأحّب إليهم من افرتاع بناء مستقُل له، وذلك لقّلة املستعَمل منه.

ام قال تأبط وهم كثرًيا ما جيعلون القليَل بمعنى املعدوم ويوقعونه موق عه ك

ا:  رشًّ

 قليــل  التشــّكي للمهــّم يصــيب ه

 

 كثري اهلوى شـّتى النـوى واملسـالك   

 

 

 

 

 

 

ى أحياًنا، وإنام يريد نفي تشّكيه البتَة.  ال يريد أنه يتشكَّ

وكأن الذي محَلهم عىل ذلك أهنم ملا كانوا إذا أرادوا املبالغة يف اإلثبات 

له من اللفظ، وهو )قليل(، يفيد ضّد هذا جاءوا بلفظ )كثري( تومّهوا أّن ما يقاب  

املعنى، وهو املبالغة يف النفي كام هي العادة يف األلفاظ املتقابلة كـ)العظيم 
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هم يف هذا الوهم قرب  ما بي  واحلقري( و)الكبري والصغري( ونحوها. ومدَّ

 القليل واملعدوم يف املعنَى.

إن تأويَله من جهة القياس وأما الوجه الثاين، وهو اعتداد الالم متحّركًة، ف

ض(. وقد  ه، وهو ما كاَنت حركة الالم فيه للنقل  كـ)ااَلن( و)اَلر  محل ه عىل نظري 

روض. ومن شواهد مراعاة  ذكرنا آنًفا أن العرَب يراعون فيه األصالة والع 

روض قول عنرتة:  الع 

في حّب سمراءَ   حقبـةً  وقد كنَت خت 

 

 فـــب ح  اَلَن منهـــا بالـــذي أنـــت بـــائح   

 

 

 

 

 

 

وذلك أن االعتداد بالعارض وإن مل يكن قياًسا مّطرًدا وسنًة مّتَبعًة فإن 

يا(:  يا( خمفف )رؤ  و  لون به يف بعض املسائل كام قالوا يف )ر 
العرب من ما ُيف 

ّيا(، كأهّنم وجدوا يف مراعاة األصل  مشّقًة وعنًَتا، وحمافظًة ومجوًدا، فآثروا  )ر 

ف مالحظة املآل. وكال الوجهي حسن  إال أّن االعتداد النظَر إىل احلال عىل تكلُّ 

عنا اعتداَدهم  باألصل  هو الكثري الغالب والسائر املنقاد. ولوال أّنا سم 

 بالعارض يف هذه املسألة ويف نظريها ملا جاَز لنا القياس عليه.

فقد ظهر إذن جواز هذين الوجهي يف هذه املسألة بشهادة السامع 

 الوجهي وأفصحهام هو الوجه  األّول ملا بينت  لك. والقياس. وأعىل

│ 
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  النَّْحو

 

 

و  النَّح 
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اهرا﴾ا﴿قالوا سقراءة ثبوت تحقيق   (1)حران تّظ 

 

من حجج بعض  [27]سورة القصص: حران تظَّاهرا﴾ا﴿قالوا س هذه القراءة

النحويي املتأخرين عىل جواز حذف نون األفعال اخلمسة لغري ناصب وال 

 ا معزّوة إىل مخسة من القّراء، هم:ُتفوجدا جازم. وقد تقصيته

رأبو عَ  -1  بن العالء، رواها عنه اثنان: م 

 .(2)العباس األنصاري -أ

 .(3)أبو حممد اليزيدي -ب

رق عن أيب عَ وهي خمالفة جلميع الروايات والطر   من طريق هذين  م 

دار ا، ومنها املتواتر عن راوَييه السوك والدوري. ومالراويي عنه وغريمه

أحدمها أبو حممد الفحام، فهو الذي رواها عن العباس  ،التفرد فيها عىل اثني

ر،عن أيب عَ  ر.وعن اليزيدي عن أيب عَ  م  واآلخر أبو خالد عن اليزيدي، قال  م 

 .(4)الداين: )وأخطأ أبو خالد يف هذا املوضع(

                                                           

 .( يف باب األفعال اخلمسة1)

 .هـ. وهو مستّل من بحث الدكتوراه1224/ 1/ 15ن رش يف تويرت وفسبك يف 

ل »و« 4/511املستنري البن سوار ( »4)  «.5/454الروضة للمعدَّ

ل »و« 4/751املنتهى للخزاعي ( »5)  «.5/454الروضة للمعدَّ

 «.115امع البيان ج( »2)
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ابن عامر من طريق ابن جماهد عن عبد احلميد بن بكار عن أيوب عن  -4

 عنه. ايُي

وهي خمالفة للمتواتر عنه. وقد شّكك يف صحة نقلها الداين فقال: )ومل 

يذكر ابن جرير هذا احلرف عن عبد احلميد يف جامعه وال ذكره عبد احلميد يف 

 .(1)جمرده، فال أدري من أين نقله ابن جماهد(

البحر »احلسن البرصي من طريق حمبوب. حكى هذا أبو حيان يف  -5

(. ومل هـ212أليب الفضل الرازي )ت« اللوامح»وأراه أخذه من . (2)«املحيط

أقف عليه ألنه غري مطبوع، ولكني أصبت هذه الرواية يف منظومته املخطوطة 

(. ورواية حمبوب هذه عن هـ325أليب احلسن الديواين )ت (3)«طوالع النجوم»

يف  هـ(251)ت احلسن ختالف ما هو أصّح منها، وهو رواية أيب عيل األهوازي

 ،التي رواها عن عيسى بن عمر الثقفي عن احلسن، فإنه مل يرو ذلك« مفردته»

وقد روى قراءة احلسن عن « كامله»يف  هـ(211)ت وال ذكره أيًضا اهلذيل

 .(4)مخسة من تالمذته غري عيسى، عىل انقطاع يف سنده ذكره املحقق

ذيل . وإسناد قراءته الذي ذكره اهل(5)بن احلارث الذماري اُيي -2

                                                           

 «.115جامع البيان ( »1)

(4« )7/514.» 

 «.ب 101ل( »5)

 احلاشية.« 1/211الكامل ( »2)

 «.4/1421الكامل يف القراءات ( »1)
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 .(1)منقطع

َسم. وقد ذكر الذهبي أن إسناد (2)أبو حيوة -1 ه  . وقد أخذ عن أيب الرَبَ

. ومع ذلك فإنه قد تفّرد هبذه القراءة، عىل أنه مل (3)قراءة أيب الربهسم هذا مظلم

يكن معروًفا باإلتقان أو حذق العربية، فال يصح إذن االحتجاج هبا. وهلذا 

 (4))وهو بعيد ال وجه له(: فقال عنها الكرماينخّطأها القراء بله النحويي 

وقال الداين:  (6)وقال اخلزاعي: )وهو غلط( (5)وقال اهلذيل: )وال معنى له(

وقال ابن اجلزري: )ومثال ما نقله ثقة وال وجه له يف العربية  (7))وذلك حلن(

وال يصدر إال عىل وجه السهو والغلط وعدم الضبط ويعرفه األيّمة املحققون 

ر احلفاظ الضابطون... ما رواه أبو عيل العطار عن العباس عن أيب عم  و

 (9). ومن النحويي ابن خالويه إذ قال: )تشديده حلن((8)﴿ساحران تّظاهرا﴾(

                                                           

 وانظر حاشيته.«. 1/531الكامل يف القراءات ( »1)

 «.4/1421الكامل يف القراءات ( »4)

 «.2/415تاريخ اإلسالم ( »5)

 «.517شواذ القراءات ( »2)

 «.4/1421الكامل يف القراءات ( »1)

 «.4/751املنتهى ( »1)

 «.114جامع البيان ( »3)

 «.1/123النرش يف القراءات العرش ( »7)

 «.112خمترص يف شواذ القرآن ( »5)
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 .(1)والعكربي إذ قال: )وهو بعيد... وهو فاسد يف العربية(

ّح إذن ف ا بقراءة أنكرها القّراء أنفسهم وشّكوا يف ثبوُت االحتجاج  ال يص 

 .الصناعة وهم أهل  

وهذا مثال عىل حاجة القراءات التي ُيتج هبا بعض النحويي إىل بحث 

قَبل منها يشء إال بعد االستيثاق من صّحة نقله.  وحتقيق، وأنه ال ينبغي أن ال ي 

  

                                                           

 «.4/415إعراب القراءات الشواذ ( »1)
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عشرة كتب تغني المتخصص والمؤصل في النحو والصرف عن 
 (1)غيرها

 

و والرصف ال تتجاوز عرشة كتب، من أراد أن ينشئ لنفسه مكتبة يف النح

تكفيه إن رام الرسوخ فيهام وتعينه عىل تدريسهام أو مراجعة مسائلهام عند 

احلاجة تعرض له، فإين أختار له هذه الكتب، فهي بمجموعها حاوية لعلمي 

ام وفروعهام وتنظريمها وتطبيقهام، ال يكاد يعزب عنها  النحو والرصف أصوهل 

 ا بحَسب وفيات مصنفيها:يشء ذو بال. وقد رّتبته

هـ(، تح إبراهيم عبد اهلل، أو 125البن يعيش )ت «رشح املفصل» -1

 عبد اللطيف اخلطيب.

هـ(، تح يوسف حسن 171للريّض األسرتاباذي )ت «رشح الكافية» -4

 عمر.

 للريّض أيًضا، تح حممد نور احلسن وصاحبيه. «رشح الشافية» -5

هـ(، تح حسن هنداوي 321تأليب حيان ) «التذييل والتكميل» -2

 جزًءا(. 13)ط بع منه حتى اآلن 

 هـ(، تح أمحد اخلراط.311للسمي احللبي )ت «الدر املصون» -1

                                                           

 ( يف بنية النحو وتارخيه وكتبه.1)

 .هـ1221/ 7/ 3ن رش يف تويرت وفسبك يف 
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هـ(، تح فخر الدين قباوة، أو 311البن هشام )ت «مغني اللبيب» -1

 مازن املبارك وصاحبه.

هـ(، تح حممود 511للسيوطي )ت «االقرتاح يف أصول النحو» -3

 مود ياقوت.فجال، أو حم

 للسيوطي أيًضا، أي طبعة. «األشباه والنظائر يف النحو» -7

 هـ(.1557لعباس حسن )ت «النحو الوايف» -5

 لفخر الدين قباوة. «ورد النحوي الكبريامل» -10

│ 
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 (1))تفصيل القول في ياء )ثماني
 

ت شك ل ياء )ثامين( عىل كثري من الناس من جهة إثباُتا وحتريكها. وهذا 

 هنا:بيا

 احلالة األوىل: أن تكون )ثامين( غري مرّكبة مع )عرشة(. وفيها لغتان:

اللغة األوىل: أن ت عامل معاملة )قاض(. وهي الف صحى. فتقول: )جاء 

 من النسوة وثامين  نسوةن( و)رأيت ثاميَن نسوةن(. فإن وقعت منصوبة غري 
ثامنن

 مضافة جاز فيها وجهان:

من يوجبه. فتقول: )رأيت ثامنًيا من  الرصف. وهو األجود. ومنهم -أ

 النسوة(.

املنع من الرصف. أجازه بعضهم. فتقول: )رأيت ثاميَن من النسوة(.  -ب

 وجاء يف بيت من الشعر.

اللغة الثانية: أن ت عامل معاملة )صباح(، حكاها الكوفيون وأنشدوا هلا 

و)رأيت ثامًنا من بيًتا من الشعر. فتقول: )جاءت ثامن  نسوةن وثامن  من النسوة( 

 النسوة وثامَن نسوةن(.

احلالة الثانية: أن تكون )ثامين( مركبة مع )عرشة(. وفيها أربع لغات: 

                                                           

 باب العدد.( يف 1)

 .هـ1221/ 4/ 43ن رش يف تويرت وفسبك يف 
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إثبات الياء مع فتحها أو إسكاهنا، وحذف الياء مع كرس النون أو فتحها، 

َة  فتقول يف مجيع أنواع اإلعراب من رفع أو نصب أو جر: )جاءت ثاميَن عرش 

 عرشَة امرأة( و)ثامن  عرشَة امرأة( و)ثامَن عرشَة امرأة(. امرأة( و)ثامين  

│ 
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 (1)نقض القول بمجيء )أل( اسمًا موصولًا
 

إذا اتصلت )أل( بصفة حمضة كـ)الضارب( و)املرضوب( و)احلَسن( 

فجمهور العلامء عىل أهنا حي إذن اسم موصول ال حرف تعريف. ون سب إىل 

اًل، وإنام هي يف هذا املوضع حرف األخفش أن )أل( ال تكون اساًم موصو

 تعريف كام هي حرف  تعريف إذا اتصلت باسم جامد كـ)الغالم(.

 وقول األخفش عندي هو الراجح حلجج منها:

م اجلار واملجرور عليها يف فصيح الكالم، قال تعـاىل:  -1 ھ   ﴿تقدُّ

 وقال احلامك: [40]يوسف:  ﴾ ھ   ے   ے   ۓ

ــا: ــول وصــكت صــدرها بيمينه  تق

 

؟  ــاعس  ــالرحى املتق ــذا ب ــيَل ه  أبع

 

 

 

 

فلو كانت اساًم موصواًل مل جي ز ذلك. وملَّا توّرط القائلون بموصوليتها هنا 

 اضطرهم ذلك إىل تكلُّف  التقديرات  العجيبة.

أهنا لو كانت اساًم موصواًل لكان هلا حملٌّ من اإلعراب كسائر  -4

 عراب خروج عن األصل املّطرد.األسامء. ودعواهم أهنا اسم ال حمّل له من اإل

أنَّه قد ثبت بيقي وقوعها حرَف تعريف، فال ي رتك الثابت اليقي  -5

 الذي ي مكن احلمل عليه إىل غريه ألدنى شبهة.

                                                           

 .االسم املوصولباب  يف (1)

 .هـ1245/ 10/ 15ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف أوقات متباعدة أوهلا 
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 من الَعنت  يف نحو )زيد هو القائم(، فإن  -2
ن
أنَّ هذا يفِض إىل يشء

ر يف )القائم( ضمريين:  األول يعود  عىل الكويفَّ كام حكى ابن عصفورن يقدِّ

 اخلرب. والثاين يعود  عىل )أل(.

أنه ال جيوز حذف الضمري املتصل املنصوب بالوصف الذي دخلت  -1

( كام جاز  ا زيد  ( يف )جاءتني الضارهب  عليه، فال يقال: )جاءتني الضارب  زيد 

 )جاءتني التي رضب زيد( يف )جاءتني التي رضهبا زيد(.

م وصفها عليها -1 ( كام أنك ال تقدِّ ، فال تقول: )جاء ال زيًدا ضارب 

وا به هذا.  تقول: )جاء الذي زيًدا رضَب(. وال اعتداَد بام ردُّ

ع يف )الذي( وغريها  -3 م  أنه مل ي سمع حذف  وصفها ولو شذوًذا كام س 

 نحو قوله:

ــــــو ــــــامجع مج ــــــن األىل ف  نح

 

ــــا  ــــم إلين ــــم وجهه ــــك ث  ع

 

 

 

 

أن تكوَن صلت ها مجلًة كام يف أهنا لو كانت اساًم موصوالً لكان جيب  -7

( إذا  سائر األسامء املوصولة، أال ترى أنه ال يت ّم املعنى بقولك: )جاء الذي زيد 

.) رَته مفرًدا حتى تقول: )جاء الذي هو زيد   قدَّ

أهنا لو كانت اساًم موصوالً ملا كان يف ختصيصها بالوصف الرصيح  -5

الوصف الرصيح، أال ترى أنه يمكن معنًى إذ جيري هذا التقدير أيًضا عىل غري 

.) ر )أكرمت الرجل( بـ)أكرمت الذي هو رجل   أن تقدِّ

أهنا لو كانت اساًم موصوالً لكان جيوز لك أن تراعي لفَظها  -10

ومعناها كام يف )َمن( و)ما(، فكنت تقول: )هأالء القوم هم الضارهبم زيد 
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( كام تقول: )هأالء القوم هم من رضهَب  (. والضاربه زيد  م زيد  ومن رضبه زيد 

قال.  وهذا ال ي 

أنك ال تقول: )املجتهد فهو ناجح( فتدخل الفاَء يف خرب  ما اتصلت  -11

به. ولو كانت موصولًة جلاز لك أن حتمَلها عىل )َمن( الرشطية كام محلَت عليها 

.)  )الذي( وغرَيها من املوصوالت فتقول: )الذي جيتهد فهو ناجح 

(. أنك تقول: )نعم  -14 ( وال تقول: )نعم الذي رضب زيد  الضارب زيد 

 ، . هذا هو الوجه 
ولو كانت موصولًة المتنعت كام امتنعت سائر  املوصوالت 

وإن ال فقد تتوسع العرب يف كالمها فتختّص بعض األلفاظ  بأحكامن دوَن 

نظائرها استغناًءا كام استغنوا بـ)ترك( عن )ودع( و)وذَر( وكام استغنوا 

عن )كه( وكام استغنوا بجمع القلة عن الكثرة وبجمع الكثرة عن بـ)مثله( 

القلة وكام استغنوا بـ)إليه( عن )حتاه( ، وبـ)افتقر( عن )فقر(، ولكنَّ احلمل 

. واألدلة الظنية إذا كث رت نزلت منزلَة القطعية.  إنام يكون عىل الغالب 

ا (  أما احتجاجهم بعود الضمري إليها يف نحو )جاءتني الضارهب  زيد 

، فإن الضمري عائد  عىل املوصوف املحذوف. وقد حذفوه يف نحو:  فمردود 

ــريه ــن يشء غ ــه م ــالئ عيني ــم م  وك

 

مى   إذا راح نحَو اجلمرة الب يض كالدُّ

 

 

 

 

ر ملا ساَغ عمله عمل اسم الفاعل.  ولوال أّنه مقدَّ
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 (1)حركة ياء المتكلم الفتح أم الإسكان؟
 

املتكلم وتسكينها إذ أجدها يف كتب س: هل من ضابط لتحريك ياء 

 احلديث وغريها مّرة بالفتح ومرة باإلسكان؟

ّل عىل ذلك  ج: األصل  يف ياء املتكّلم الفتح. واإلسكان فرع  عنه، يد 

 أمران:

 األول: قياسها عىل نظائرها ككاف املخاطب.

الثاين: أّن التحريَك تثقيل واإلسكان ختفيف، فلو كان اإلسكان هو 

 ُيّركوه ألن من عادة العرب أن يّفروا من الّثَقل إىل اخلّفة وليس األصل مل

 العكس.

ّراء اختالًفا ظاهًرا يف  ومها لغتان كثريتان يف كالمهم. وقد اختَلفت الق 

 فتح الياء، وإسكاهنا يف القرآن.

. واحل ّجة له أن العرب وإن كانوا ال  غرَي أن اإلسكاَن أشيع  وأجَود 

فتوحة إذا انكرَس ما قبَلها يف اجلملة كام يف املنقوص املنصوب يستثقلون الياء امل

ّلة أخرى تدعو إىل  قتها ع  نحو )رأيت القايَض( فإهّنم قد يستثقلوهنا إذا حل 

. وهلذا خّففوا نحو ياء )معدي كرب( ألنَّه مّلا اجتمع إىل الياء املتحّركة 
التخفيف 

                                                           

 .الضامئرباب يف  (1)

 .هـ1251/ 5/ 15ن رش يف آسك يف 
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تَمل، ث قل  الرتكيب استوجَب هذا ع  ندهم ختفيَفها.وهي قد حت 

بل إّن من العرب  من يسكن ياء املنقوص يف النصب فيقول: )رأيت  

. رمة  اإلعراب  ( مع ما هلا من ح   القايض 

فلاّم كث ر استعامهلم ياء املتكّلم وكانت تّتصل باالسم والفعل واحلرف مع 

. وهو أجود الّلغتي كام ذك  ال إعرابن خّففوها باإلسكان 
ن
ا حركَة بناء . كوهن  رت 

( عىل )يا غالمي( وهي فرعها،  ل  الفرع  األصَل كام فّضلت )يا غالم  وقد يفض 

ها أيًضا. س( وهي فرع 
م وب ئ س( دون )َنع م وَبئ  ع 

 وكام شاَعت )ن 

وي ستثنى من ذلك حالتان، فإنه ي ستَحّب فيهام فتح الياء عىل إسكاهنا. 

 ومها:

، نحو )مررت بصاح ( ألنك لو األوىل: أن ييَل الياء ساكن  بَي الكريم 

أسكنَتها الضطررت حلذفها اللتقاء ساكني هي والم أل بعدها. ويف هذا 

َظّن كام يف املثال السابق أن الصاحب مضاف إىل  إجحاف وإلباس  أحياًنا إذ ي 

 الكريم. ومثال ذلك قول احلامّك:

 فـــــًدى لفـــــوارَك املعلميــــــ

 

ــم     ـــن حتــت العجاجــة خــايل وَع

 

 

 

 

ن تكون الياء ثاين أحرف الكلمة، نحو )يل( و)يب(، فتحّركها الثانية: أ

 لتقوهَيا بذلك وتكّثَرها. ومثاله قول احلامك:

 إذ  األرض مل جتهــل عــيل فروجهــا

 

ـــراَغم    ـــوان م ـــن دار اهل  وإذ  يَل ع

 

 

 

 

 واجتمعا يف قول طرفة:

 ويَل األصـــــل الـــــذي يف مثلـــــه

 

 ي صــــلح اآلبــــر زرَع املــــؤترب    
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هاتي احلالتي هو رأي  كنت رأيت ه بالنظر والقياس وبتصّفح واستثناء 

شعر العرب ثم وجدّت بعد ذلك الكسائيَّ والفّراء ينّصان عليهام، فَلشّد ما 

 رّسين ذلك 

│ 
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بته؟  (1)لماذا يكره أكثر الطلبة النحو؟ هل هذا لصعو
 

 س: ملاذا يكره أكثر الطلبة النحو؟ هل هذا لصعوبته؟

نَّ يف النَّحو مقداًرا من الع رس والّصعوبة، ولكنَّ هذه طبيعة  ج: ال أ نك ر أ

. وذلك أنه قد ناَء بوضع علم  دَمج اخللق  شديد  األرس   م 
نعة  لمن حمَكم  الصَّ

كلِّ ع 

و البصرية  كاخلليل  بن  طنة  القارح   والف 
 
النحو خواصُّ العلامء املوسومون بالّذكاء

 الذي أمسى ي عدُّ كتابه يف  أمحَد الذي مل يكن بعَد الّصحابة  
أذَكى منه، وسيبويه 

  النَّحو من مفاخر  العلوم  كلِّها.

 الناس 
 
هم من ذلك إفهاَم غثراء وه مل يكن غرض  م حَي وضع  ثمَّ إهنَّ

م،   التفهُّ
لفة  م عن ك    أذهاهن 

وغوغائ هم من ّمن يستثقلون كدَّ النظر  وتستحرس 

وه لنظرائ هم من أهل    للتعّلم، بل ربَّام  وإّنام وضع 
الع لم وذوي العقول  القابلة 

ه  ل م  هم اإلعناَت والتعسرَي لَيظلَّ الناس  حمتاجَي إليه  مفتقرين إىل ع  تعّمَد بعض 

، وكالذي ذكره سعيد الفارقيُّ  كالذي َرواه اجلاحظ  عن أيب احلسن األخفش 

د إنام جعَل املسائل امل شكلة يف 551)ت صدر كتابه )املقتَضب(  هـ( من أن امل ربَّ

)ليصوَنه هبا عن ابتذال  َمن مل تبلغ طبقت ه قراءة مثل ه وَُيوَطه فيها من تالعب 

م يف كتابه مسائَل تصّد  قدِّ ه... فرأى أن ي 
من قرصت رتبت ه عن التشاغل بَشكل 

ا يف  ن سواه وإتقان  أبواهب  ا م  ض له إال بعد إحكام أصوهل  من قصد له عن التعرُّ

                                                           

 .هـ1251/ 1/ 43ن رش يف آسك يف  (1)
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 ه(.ما عدا

نوه  بوا النَّحو وختوَّ وقد كاَن عمل هم هذا سديًدا صائًبا ألهّنم لو شذَّ

ض  وعىل  ه بالتقوُّ
ة  لعاَد هذا عىل بنائ   والتسهيل  جماراًة ألفهام  العامَّ

باحلذف 

د عىل وجه الدهر . وجيب  أن يبَقى  اًل ال يصم  خًوا رذ 
َنسجه باهلَلهلة  وخلَرج ر 

هم ذلك كذلك وأن الَّ يدَع  نه وتضيَق به صدور 
ون فيه بعَض ما هو م  املختصُّ

كمهم.  الناس ونزواًل عند ح 
 إذعاًنا لرغبات 

ي  ة وغري  املختصَّ ولكن النّحاَة مل ينشبوا أن محَلهم استصالح  أمر  العامَّ

فُّ  م ال يش  عىل أن وضعوا هلم نحًوا تعليميًّا يالئ مهم وجَعلوه وَفًقا حلاجاُت 

، ولكن عىل أن يبَقى النَّحو كام هو عليها وال يقرص     دوهَنا. وهذا منَهج حسن 

ي. ويكون لغري  ًرا للمختصِّ ا موفَّ ه تامًّ
ده وخالفات ه وعلل  بأبواب ه وشواه 

ب  ميرسَّ  صالح  هلم. ي نحو  مهذَّ  املختصِّ

ه.  عىَل أنَّ هذا النَّحَو التعليميَّ ال يعَرى من آفاتن وَهناتن يف طريقة  تدريس 

ها يف رأيي اثنتان:  ومن أمهِّ

األوىل: إغراق  الطُّالب  بتفاصيل النّحو وفضول مسائل ه التي قّلام ُيتاجون 

ه ويتداخل  األصل   م، فيلتبس  عليهم املهمُّ بغري 
هم وخماطباُت  إليها يف كالم 

ديدةن أن َينسوا األصَل والفرَع أو ينسوا بعَض األصل   ، فال َيلبثون بعد م  والفرع 

، قال  . وهذا أطمُّ هم الفرع  وسقَط األصل 
. وربام ثبَت يف صدور  وبعَض الفرع 

ابن املقّفع: )فإن كثرًيا من الناس يطلبون الفصول مع إضاعة األصول، فال 

َب األستاذ عىل األصل  وأدمن َتكراَره وإعادَته  يكون دركهم درًكا(. ومَتى أرَّ
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ه بعد ذ ُّ ، فال يرض   الطالب 
لك أن يذهَب عليه ضبط  بعض  الفروع  بقَي يف ذهن 

 أو نسياهنا.

لقون  ك النّحو ي  ، فكثري  من مدرِّ ل 
. وهذا خَلل  مستفح  الثانية: ق لَّة التطبيق 

ها، فال يقع  يف يد  الطالب  من 
دًة من وسائل  تطبيق  إىل الطالب  باملسائل  جمرَّ

، وال يعرف  كيَف يستفيد   منها، ويقوم  بينَه وبينها النحو إال حفظ  هذه املسائل 

، فإذا تكلَّم أو كتَب حلَن ما شاَء أن يلحَن.  حجاز  منصوب  من الوحشة  واهلَيبة 

مه من  ا أن تعص  ولعلَّك لو فاتشَته لوجدتَّه حافًظا لبعض  املسائل  التي من شأهن 

ربة   كث ر من التمّرن والدُّ . وال تستوي للطالب  حتَّى ي   ذلك  والنَّحو َمَلكة 

م الَعجز عن الَفهم وحتَّى يعايَن   ووه 
ويقَشع عنه غياَية اخلوف  من املحاولة 

ها. وما الذي  دَفَع إىل مضايق   من الكالم  العريبِّ وي 
مزاولَة النصوص املتفاوتة 

َيمنع األستاذ إذا فرَغ من درس  األسامء السّتة مَثاًل من أن يكلِّف كّل طالبن من 

أمثلةن لألسامء الستة من القرآن يف الدرس القادم ط اّلب ه بإحضار ثالثة 

ة ممتعًة أو  صَّ
ه أيًضا من أن يتلَو عليهم ق  ويناقشهم فيها؟ وما الذي َيمنع 

ًة ويطلَب منهم أن يقيِّدوا ما يمرُّ هبم من األفعال  َدهم قصيدًة متخريَّ
نش  ي 

 هلم أخطاَءهم اخلمسة أو الضامئر أو مجع املذكر السامل  أو نائب الفاعل  ويبيِّ 

 فيها؟

ب النحو إىل الط اّلب وحتبِّبه   يف التعليم  خليقة  أن تقرِّ
فمثل  هذه الطريقة 

رسه.  إليهم وتباعَد عنهم صعوبَته وع 

│ 
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 (1)ردّ على قول لبعض المحدَثين في منع )أشياء( من الصرف
 

ين يـَرون فيـه أنَّ )أ ةن قول  مستحَدث  لبعض  املعـارص  دَّ شـياء( ظَهر قبَل م 

ن عـت مـن   )أفعال(. وإنـام م 
ا عىل زنة   ألهنَّ

ليست يف األصل  ممنوعًة من الرصف 

ه تعـاىَل:  ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ﴿الرصف يف قولـ 

لعلَّة االستثقال  يف هذا املوضع من ق َبل  أنَّ يف ذلَك َتكـراَر  [101]املائـدة:  ﴾ۆ

(. وزعمـوا أن حرفي  عىَل الَوالء، وذلَك قول   ا )إن  إن  (. وهذه صـورُت   إن 
ن
ه: )ء

وا بـبعض  األبيـات  مـن الشـعر كقـول  األعلـم  العرَب كانت ترصف ها. واحتجُّ

 حبيب بن عبد اهلل اهلذيّل:

ــا ــاَل أبؤًس ــام ق ــيًّا ب ــَزى اهلل  حب ش  َج

 

هـــا   بـــام راَم أشـــياًءا بنـــا ال نروم 

 

 

 

 

  وقول  أيب قيس بن األسلت:

ـــــ ـــــت  َأَربَّ النّ ـــــياء  أمّل ، أش   اس 

 

ل ول    ـــعب  منهـــا بالـــذَّ لـــفُّ الصَّ  ي 

 

 

 

 

  وقول  قيس بن اخلطيم األوك:

ــع ــم أض  ــيَم فل ا واخلَط ــديًّ ــأرت  ع  ث

 

لـــت  إزاءهـــا 
ع   ج 
ن
 واليـــة أشـــياء

 

 

 

 

  وقول بشار بن برد:

ــا ــاس  َُيفظ ه ــلُّ النّ ــاة فك ــا احلي  َأّم

 

ــــاكري    ــــياء  من  أش
ــــة   ويف املعيش

 

 

 

 

مَ  هذه املقالَة حممود البشبيّش، وكتَب يف جملة الرسالة عام  وقد تزعَّ

                                                           

 .هـ1254/ 11/ 5 ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف (1)
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هـ كالًما ُيتّج به لذلك. وتب َعه عىل هذا نفر  من الباحثَي كرمضان عبد 1513

  .(1)التواب، وغريه

. وهو منبتٌّ عن مذاهب  العرب   وهذا القول  ال جرَم قول  ساقط  ضعيف 

ا يف أحكامها. والر فاُت  ها وترصُّ
  دُّ عليه من وجوهن سبعةن:يف كالم 

، وإنام  األول: أنَّ منع )أشياء( من الرصف ليس يف كالم  اهلل تعاىَل وحسب 

 ،
 
فوَن غرَيه. وقد نصَّ عىل هذا بعض  العلامء هو كالم  العرب  مجيًعا ال يعر 

ه، قاَل: )والعرب  ال 131كصاحب )العي( اخلليل  بن أمحَد )ت هـ( أو غري 

ف أشياء( هـ(، قاَل: )أشياء أفعال  411وأيب حاتمن السجستاينِّ )ت ،(2) ترص 

معت عن العرب غري مرصوفة  . وكان جيب أن تنرصف إال أهّنا س 
ن
مثل  أنباء

هم (3) فاحتال هلا النحويون باحتياالت ال تصّح( . ولو كاَن العرب  أو بعض 

فون هذه الكلمَة لنقَل النُّحاة ذلَك عنهم وهم الذين لقوهم وخال ط وهم يرص 

عوَن عىل منع  هذه الكلمة   اء جمم  وا عنهم. ويدلُّك عىل هذا أيًضا أنَّ القرَّ ع 
وسم 

م املتواترة والشاذة مَع أنَّك ال تكاد  جتد  لكلمةن من القرآن  
من الرصف  يف قراءاُت 

م قد قرءوا به.   جيوز  احلمل  عليه وإن  كاَن ضعيًفا إال وجدُتَّ
وجًها يف العربيَّة 

                                                           

، وأقوال العلامء يف رصف أشياء أليب 350و 375و 377انظر يف ذلك جملة الرسالة، العدد  (1)

، والتطور اللغوي بي القواني الصوتية والقياس لرمضان عبد التواب 40، 13أوس الشمسان 

15. 

(4) 1 /451. 

 .25، 24/ 4إعراب القرآن للنحاس  (5)
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  أنَّ هذه لغة  العرب  مجيع هم لرأيَت من يقرأ برصف ها. فلوال

، قال أ حيحة بن اجل الح:
عر ممنوعًة من الرصف    كام وردت يف الشِّ

ض عن أشياَء لـو شـئت  نلت هـا  وأ عر 

 

ع   
ــاذ  ــا مق ــاَن فيه ــا ك ــاًءا إذا م  حي

 

 

 

 

  وقاَل زهري بن أيب سلمى:

ــك  يف ــل ل ــا ارَبعــي أق ــا: ي ــت هل  قل

 

ــ  ــياَء عن ــرَب  أش ــا خ ــن علمه  دي م

 

 

 

 

:   وقال معن بن أوس امل زينُّ

ـــي ـــَك َتريبن ـــياَء من ـــىل أش  وإين ع

 

ـل     قدياًم لـذو صـفحن عـىل ذاك جمم 

 

 

 

 

: نديُّ
  وقاَل املقنَّع الك 

ين قـــومي، وإنـــام  يعـــات بني يف الـــدَّ

 

ــدا  ــبهم مح ــياَء َتكس  ــويَن يف أش  دي

 

 

 

 

ر بن أمحر الباهيّل:   وقال َعم 

ا يعط ف املـرَء ذا النُّهـىوأشياء  من   مَّ

 

ــتبينها  ــام أس ــي، ف ــىل قلب  تشــّك ع

 

 

 

 

:   وقاَل توبة بن  احل مريِّ

ـــا ه ـــَة قوم  ـــيىَل األخيليَّ ـــاين ول  رم

 

ــا  ــا هي ــق ومل أدر  م ل ــياَء مل خت   بأش

 

 

 

 

َمر بن أيب ربيعة:   وقال ع 

ـــرة   ـــدن تصـــابن وَنظ ـــاه إىل هن  دع

 

ــالف    ــا مت ــياَء فيه ــىل أش لُّ ع ــد   ت

 

 

 

 

:وق م العقييلُّ
  ال مزاح 

ب  الناس لـو رَمـوا
ا يأش   بأشياَء من مَّ

 

ـف     هبا البدَر أضَحى لون ه وهو كاس 

 

 

 

 

. ها كثري    وغري 
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وها  وا: ولكن قد جيوز أن تكوَن هذه الكلمة  مرصوفًة، وإنام منع  فإن قال 

  من الرصف  يف هذه األبيات  اضطراًرا.

: هذا االعرتاض مدفوع  من ثالث :قلت    ة  أوجهن

م لو كانوا كام زعمتم لبلَغنا عنهم شواهد  قاطعة  تثبت أهنم  األول: أهنَّ

فوَن هذه الكلمَة. وقد أعياكم أن تأتوا عىل ذلك بشاهدن صحيحن  كانوا يرص 

.  من الطعن 
ن
  بريء

، فإنَّ جميء   عىل األصل  أو استصحاب  احلال 
 
الثاين: أنَّا نحتجُّ بقانون  البقاء

. وال ت قبَل الكلمة  يف ها ممنوعًة من الرصف هو األصل   هذه األبيات  وغري 

.   دعَوى اخلروج  عن األصل  إال بدليلن

ًرا حتَّى أَباه  ها إال َنز  د العرَب متنع  املرصوَف يف شعر 
الثالث: أنَّا مل نج 

فيها  البرصيُّوَن. والشواهد  التي احتجَّ هبا الكوفيُّون كلُّها أو جلُّها كاَن املمنوع  

َة األعالم   فَّ م خ  من الرصف  للرضورة أعالًما. وكأنَّ ذلَك الستحباهب 

، كام أفرَدها الكوفيُّون 
 بإطالقن
 
وسهولَتها. ولذلَك أجازوا ترخيَمها يف النِّداء

عر  ون العلَم املرصوَف يف الشِّ وَن يمنع  برتخيم التصغري. فإذا كاَن العرب  ال يكاد 

عَر موضع  اضطرارن فألن مَع ما رأيَت من استحبا ة األعالم  ومع أنَّ الشِّ فَّ
م خ  هب 

. وقد رأيَت ما سقت ه لَك من  يتحاَشوا ذلَك يف غري  األعالم  أوىَل وأجَدر 

. وَمن عرَف  الشواهد  التي جاَءت فيها كلمة )أشياَء( ممنوعًة من الرصف 

َق بأساليب ها َعل َم أنَّ من امَلحال   أن يكوَن ذلَك عىل جهة  مذاهَب العرب  وحتقَّ

. ولو كاَن األمر  كام زَعموا  رة 
االضطرار  ألنَّ هذه الشواهَد كثرية  متواف 
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لوجدناهم يمنعوَن نحَو )أشياَء( من الرصف  كـ)أفياء( و)أسامء( و)أبناء( 

ر املستقص َيظَفر بشاهدن واحدن من  ب وه. وال يكاد  املنقِّ
ها. وهذا ما مل يرتك  وغري 

ا ممنوعًة من الرصف  صحيح  ال عر املحَتجِّ به وقعت فيه هذه األسامء  وأمثاهل  شِّ

  فضاًل عن أن جي َد للكلمة  الواحدة  منها أكثَر من شاهدن كام يف )أشياء(.

فأما ما أوردوه من األبيات التي ادَّعوا أن )أشياء( وردت فيها مرصوفًة 

ة فيها.   فال حجَّ

ب قراَءته برصف  )أشياء(، إذ أما بيت  حبيب بن عبد اهلل فإنَّ  ه ال يشَء يوج 

. وهو  حاف الكفِّ يمكن أن يقرأ بمنعها من الرصف، ويكون يف البيت  ز 

. ز 
حاف  جائ    ز 

قرأ بمنع الكلمة من  وكذلَك بيت أيب قيس بن األسلت، إذ  جيوز أن ي 

حاف النقص.   الرصف، ويكون يف البيت ز 

واية الصحيحة. والصواب وأما بيت قيس بن اخلطيم فمعدول  عن  الرِّ

(. وكذلك َرواه أبو متامن )ت وابن قتيبة  (1) هـ( يف )محاسته(451)واليَة أشياخن

مها. (2) هـ( يف )املعاين الكبري(431)ت   وغري 

د. عىَل أنَّه جيوز أن يقرأ باملنع من  تّج به ألنَّه مولَّ ا بيت بشارن فال ُي  وأمَّ

. الرصف عىل أن يكوَن يف التفعيلة     زحاف  الطيِّ

                                                           

 .تح عبد املنعم صالح ،يقيبرواية اجلوال 15ص  (1)

 .تصحيح املعلمي، 1042/ 4 (4)
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فت هذه الكلمـة   ، إذ  لو رص   ثقال غري  قائمن
الثاين: أنَّ ما علَّلوا به من االست 

مع  خفيفـًة عـىل اللِّسـان.  ، بل تكون عذبًة يف السَّ  مل يؤدِّ ذلَك إىل ثَقلن
يف القرآن 

ه، قاَل تعـاىَل:  ق هذا أنَّه قد جاَء يف القرآن نظري   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ  ﴿ويصدِّ

. [11]يـس:  ﴾ ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  إن 
ن
(، لكاَن مثَل يشء  إن 

ن
، فلو قاَل: )أشياء

وهنا لـذلك كـام  فُّ ، فهـم يسـتخ  ـا مـن حـروف  املـدِّ هب  ًة تقرِّ  غنَـّ
عىَل أنَّ يف النون 

ـا وحـَذفوها مـن نحـو )مل يكـن(  . ولذلك كث رت زيادُت  ون حروَف املدِّ فُّ
يستخ 

ها هبا وحذفوها أيًضا الل   تقاء الساكني  يف قول ه:لشبه 

ه  وال أســـــتطيع 
ـــــه   فلســـــت  بآتي

 

ني إن كاَن ماؤَك ذا فضل     والك  اسق 

 

 

 

 

ل املضارع  كام زاد وا حروَف املدِّ فقالوا: )أذهب  وتذهب  وزاد وها يف أوَّ

  ويذهب ونذهب(. وتاء  )تذهب( مبَدلة من الواو.

(، لكاَن أخل لون نحو )إ ن  إن  لوا ما هو ولو كانوا يستثق  َق هبم أن يستثق 

م(  س  م  م( و)السِّ
مخ  وا يف املكسور: )اخل  . وقد رأيناهم قال  َلد  من النون  أج 

 : وا يف املضموم  رَص( و)دمدَم( ونحَومها، وقال  : )رَص  وا يف املفتوح  ونحَومها، وقال 

وها. لَّة التي زعم 
ل( ونحَومها. وهذا كافن يف إبطال  الع  ل ج  ل( و)ج  ل ف    )ف 

 . الثالث: أنَّ العرَب ال تكاد  تعبأ باالستثقال  إذا كاَن ناشًئا من كلمتي 

بوا إدغاَم املثلي  إذا كانا يف كلمتي  نحو  ه، أال تراهم مل يوج  وذلَك لعروض 

ا يف نحو  بدلوا الواو ياًءا مَع سكوهن  (، ومل ي  ( كام أدغمومها يف )هبَّ )ذهَب َبكر 

وا الواَو ألًفا يف نحو )حرَض )القايض  َوصل( كام أبدلوه ا يف )سيِّد(، ومل يبدل 



     
 

408 
 

  َوفد( مع حتركها وانفتاح  ما قبَلها كام أبدل وها يف )قاَل(.

، وإنام متنع  
هم املنَع من الرصف  ب يف كالم  الرابع: أنَّ االستثقاَل ال يستوج 

وا. . كذلك قال  ا فرًعا من وجهي  كالفعل    الكلمة من الرصف لكوهن 

كمن اخلام ة التي من شأهنا أن توَصَل بح  لَّ
س: أنَّ العرب ربَّام احتمَلت الع 

هم، أال تراهم احتَمل وا ث َقل اجتامع  ياَءين  روض  يف كالم  إذا كانت قليلَة الع 

ب وا اإلدغاَم لقلَّة  هذا الرضب  
إحدامها مكسورة  يف )َعي َي(، و)َحي َي(، ومل يوج 

ه.   وندور 

ظرَي هلذه اآلية  يشَهد  باطِّراد هذا احلكم يف ما كاَن مثَلها، السادس: أنَّه ال ن

.   سواء  أكان ذلك يف كالم  اهلل تعاىَل أم يف كالم  العرب 

ا كاَن  نَع البتَة أيًّ ا مت   فإهنَّ
ت املنع من الرصف  السابع: أنَّ الكلمَة إذا استحقَّ

  اللفظ  الذي بعَدها.

هم أمر  
ف ك العلَل التي  ومراعاة  النظائر  يف كالم  ا هي التي تعرِّ ّم ألهنَّ ه  م 

ون وما  فُّ لوَن وما يستخ  ف ك عىل ما يستثق  يلحظ وهنا واألحكاَم التي يوق عوهنا وتق 

هم كنَت  ُيبُّون وما يكرهوَن. ومَتى قضيَت يف مسألةن قضاًءا ال نظرَي له يف كالم 

فوَنه وناسًبا إليهم ما ليس من اًل عليهم ما ال يعر  مذهب هم وال طريقت هم.  حام 

. يغ  واجَلور   ويف هذا الزَّ

│ 
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يخه وكتبه  (1)مسائل متفرقة في بنية النحو وتار
 

هـ( 321هـ( وأيب حيان )ت134انتهى علم النحو إىل ابن مالك )ت -

هـ(. وال تكاد جتد يف مصنفات من جاء بعدهم شيًئا ذا 311وابن هشام )ت

 بال.

بكتاب "الشواهد احلديثية يف األبواب  قلام اغتبطت بكتابن اغتباطي -

النحوية" وأخيه السابق "االستشهاد باحلديث يف املسائل النحوية" كالمها 

ّد  للدكتور يارس الطريقي. وهو كتاب حمَكم غزير الفائدة، سّد مكاًنا مل يكن س 

.  من قبل 

للسريايف  «رشح كتاب سيبويه»قط من طبعة دار الكتب املرصية لـس -

باًبا بي اجلزء السابع والثامن، اثنا عرش منها ثابتة يف طبعة دار  تسعة عرش

الكتب العلمية. وسقط من طبعة دار الكتب العلمية تسعة وعرشون باًبا 

 موضعها بعد الباب الثاين من اجلزء الثالث. وال أدري أنبه أحد عىل هذا أم ال.

كتاب تطبيقات  البن جني إنام هو «الّتامم يف تفسري أشعار هذيل»كتاب  -

  نحوية وترصيفية، وليس فيه من تفسري الشعر يشء.

 ؟«كتاب سيبويه»حتقيق البكاء لـس: ما رأيك يف  -
ج: عمله يف تبويب الكتاب وتفقريه عمل جّيد، فقد كشف عن عبقرية 

                                                           

ًقا يف تويرت وآسك يف أوقات خمتلفة1)  .( ن رش مفرَّ
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 مؤلفه والءم بي أوصاله وأسقط بعض وعورته.

ون.   وأما حتقيقه فدون ذلك، وليس بالدُّ

للصيداوي هذيان كثري واستخفاف بمسائل العلم  «الكفاف»كتاب يف  -

 وهزل مشوب بجّد وإنكار قبل التفّهم وجزم عن غري إحاطة.

عزب عن مجيعها مسألة  من مسائله من أوسع كتب النحو التي قلام ي -

املغني »كالمها أليب حيان، و «ارتشاف الرضب»، ومل يتّم، و«التذييل والتكميل»

البن  «النهاية يف رشح الكفاية»ح، وطبع منه جزء يسري، والبن فال «يف النحو
 «مهع اهلوامع»لناظر اجليش و «متهيد القواعد»اخلباز، ومل يطبع كاماًل، و

  للسيوطي.

للمرادي  «رشح األلفية»عامته منقول من  «رشح األشموين لأللفية» -

 قاًل حرفيًّا.البن مالك حتى إنه لينقل منهام باألسطر ن «رشح الكافية الشافية»و

  ومن حماسنه:

 أنه من أوسع رشوح األلفية. -1

  أنه مزج الرشح بمتن األلفية، فهو من هذا الوجه صالح  حلافظها. -4

م بحاشية الصبان عليه. -5 د   أنه خ 

إلبراهيم مصطفى إعامل نظر والتامس للتحقيق.  »إحياء النحوكتاب يف  -

 ثر رأيه فيه.وهو حسنة ت ذكر له وإن كنت ال أستجيد أك

للشاطبي رشح كبري احلجم، وهو من أوسع رشوح  «املقاصد الشافية» -

األلفية، ولكن فوائده ليست كثرية بالنظر إىل حجمه، فليس هو من كتب النحو 
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الواسعة يف استقصاء املسائل واخلالف والعلل واحلجج. وأنفع ما فيه قسم  

استعامل األلفاظ والتبرص الرصف. ومن حماسنه أنه يعّلم قارئه الدّقة يف 

 بداللتها وما يعطيه منطوقها ومفهومها.

رشح »، و«كتاب سيبويه»أربعة كتب مل يؤلَّف يف النحو مثلهن:  -

أليب حيان. ومن  «التذييل والتكميل»البن فالح، و «املغني»له، و «السريايف

  املؤسف أن الكتب الثالثة األخرية كّلها ملا تطبع طبعة علمية كاملة 

ى عليها الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد رمحه  - يف الكتب التي حشَّ

 اهلل نفع عظيم ألهنا مجعت مع البسط وجودة الرشح واإليضاح إعراَب 

رشح ابن »و «رشح شذور الذهب»و «رشح قطر الندى»الشواهد، وذلك كـ

. وهي حًرى أن ترّسخ «مغني اللبيب»و «رشح ابن هشام لأللفية»و «عقيل

  يف النحو واإلعراب. قدمك

من أحسن من رأيت  من املصنفي املعارصين رشًحا ملسائل النحو  -

حه وال سيام رشحه عىل وإبانًة عنها حممد حميي الدين عبد احلميد يف رشو

. فإذا تعّذر عليك «النحو الوايف»، وعباس حسن يف كتابه «أوضح املسالك»

 فهم مسألة نحون فالتمس بياهنا عندمها.

رشح قطر »ليل الزروق كتاب هّذب فيه مؤلفه للدكتور حممد خ «ملعىّل ا» -

البن هشام ثم مجع لكل مسألة شواهدها من القرآن واحلديث والشعر  «الندى

ا.  الرفيع. وهو كتاب نافع جدًّ

عمل  اللغوي هو أن جيمع كالم العرب بالفعل. وعمل  النحوي هو أن  -
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  يستخرج كالم العرب بالقّوة.

من أكثر العلوم إمتاًعا ملن أخذه بعلله وأرساره ألنه علم خياطب  النحو -

  العقل والذوق مًعا.

ق أن حقيق أن يكره النحو من ال يعرف غري كتب ابن هشام. وحقي -

ق أن . وحقي«البناء»و «الالمية»و «العزي»يبغض الرصف من ال يعرف غري 

أن يعيب البالغة يق . وحق«الكفاية»و «الفصيح»يمقت اللغة من ال يعرف غري 

، وذلك أن من انتهى إليها وجعلها «اإليضاح»و «التلخيص»من ال يعرف غري 

غايَته يف حتصيل العلم أورثته ضيًقا يف النظر وكالاًل يف احلّد ووهنًا يف امللكة بام 

َم من التفّرج برحابة هذه العلوم وانفساح آفاقها ومن لّذة االطالع عىل  ر  ح 

مسارهبا ومن متعة التكشيف عن أصوهلا واالمتحان لعللها اختالف مشارهبا و

واملراجعة ألحكامها، وذلك ملا يغلب عليها من شّدة اإلجياز واملبالغة يف 

 االختزال واإلمهال لذكر اخلالف واإلسقاط للعلل.

داء مصنفات النحو الذي ال تربأ منه أبًدا ذكر مصطلحاتن يف أبوابه  -

ل دخول حروف اجلر من عالمات االسم قبل بيان األوىل مل يأت بياهنا كجع

معنى احلروف، وكجعل العلمية من علل املنع من الرصف يف العالمات 

وغريه، وكجعل  «رشح القطر»ذكر باب النكرة واملعرفة كام يف الفرعية قبل 

عدم اإلضافة يف )قبل( و)بعد( ونظائرمها رشًطا لبنائها عىل الضّم مع أن باب 

  عن هذا الباب. اإلضافة متأخر

وكثري من هذا راجع إىل فساد التصور املنطقي القائم عىل االنتقال من 
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اجلزء إىل الكل ومن اإلفراد إىل الرتكيب ومن إدراك عالئق اهليكل العام 

  للعلم.

وهذا من أسباب عرس النحو عىل كثري من الطالب ملا فيه من ما يشبه 

الب يعرف هذه األبواب قبل ذكرها، الدور السبقي، ألن املصنف يقّدر أن الط

ولو عرف الطالب ذلك ملا احتاج إىل تعّلمه. ويمكن معاجلة ما ال بد من ذكره 

  قبل بابه بتعريفه بإجياز وبيان أنه سريد ذكره يف ما بعد.

ولذا أرى أن ذكر باب النكرة واملعرفة بعد اإلعراب خمالف للرتتيب 

دة، واآلخر يتعلق هبا مركبة، واإلفراد املنطقي ألن األول يتعلق بالكلمة مفر

 سابق للرتكيب.

  س: ما فرق ما بي النحو والرصف؟ -

. ومن  ل هبا عن اآلخر  ج: لكُل من هذين العلمي مباحثه التي ينفص 

  الفروق بينهام:

النحو يبحث يف احلرف األخري من الكلمة فقط غالًبا. والرصف  -1

  يبحث يف مجيع حروف الكلمة.

حو يبحث يف حكم واحد من أحكام احلرف األخري، وهو أتتغريَّ الن -4

 أم ال؟ وهو ما ي سمى باإلعراب والبناء. 
حركته بتغرّي موقع الكلمة يف اجلملة 

وينظر يف علل هذا التغرّي ورشوط ه. ويبحث أيًضا يف أحكام أَخر كالتقديم 

كر ما جيوز منها وما ال جيوز. والرص ف يبحث يف مجيع والتأخري، واحلذف والذِّ

أحكام حروف الكلمة ما عدا اإلعراب والبناء. وهي عىل رضبي: أحكام 
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معنوّية، وهي التي يتغرّي هبا املعنى كالتصغري واجلمع. ولفظّية، وهي التي ال 

  يتغري هبا املعنى كاإلبدال واإلعالل.

النحو ال تنشأ أحكامه وال ت عرف إال بعد تركيب الكلمة يف مجلة.  -5

 رصف ت بحث أحكامه سواء أكانت الكلمة مفردة أم مركبة.وال

│ 
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ية متفرقة  (1)مسائل نحو
 

الستعامل )كي( الداخلة عىل املضارع صور كثرية، تقول يف اإلثبات:   -

)جئت كي أتعلم( )ولكي أتعلم( و)كي أن أتعلم( و)كيام أتعلم( و)كي 

تعلم( و)لكي أن أتعلم( و)لكيام أتعلم( و)لكيام أن  أتعلم( و)كيام أن أتعلم( أل 

( بالرفع. وتقول يف النفي: )جئت كي ال أتعلم( و)لكي  بالنصب، و)كيام أتعلم 

 .)ال أتعلم( و)كيام ال أتعلم( و)لكيام ال أتعلم

مالك وأشياعه إىل الزخمرشي أنه يرى أن )لن( تفيد التأبيد.  نسَب ابن   -

لتأكيد ما تعطيه  «لن»)و«: فصلامل»يد التوكيد، قال يف والثابت عنه أنه يراها تف

يف نفي  «ال»نظرية  «لن»)و«: األنموذج»ستقبل(، وقال يف من نفي امل «ال»

ختان يف نفي أ «لن»و «ال»«: )الكشاف» التأكيد(، وقال يف املستقبل، ولكن عىل

فظ )التأكيد( تصّحف عىل توكيًدا وتشديًدا(. فلعل ل «لن»املستقبل إال أن يف 

ن داللتها عىل التأبيد يف رأيي صحيحة إذا فهمنا أن املراد عىل أ .ابن مالك

بالتأبيد أهنا تدّل عليه يف األصل ما مل ينتقض ذلك بقيد مذكور نحو 

أو مقّدر مدلولن عليه بالسياق نحو  [41]مريم:  ﴾ٺٺٿٿٿ﴿

. وداللة السياق يف هذه اآلية عىل التقييد هي وقوعه [125]األعراف:  ﴾ٴۇۋ﴿

لرؤيَة يف احلال، ألن موسى حي قال: )أرين أنظر إليك( إنام كان جواًبا لسؤاله ا

                                                           

ًقا يف تويرت وملتقى أهل اللغة وفسبك يف أوقات خمتلفة1)  .( ن رش مفرَّ
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يطلب الرؤية يف احلال ال يف اآلخرة، فكان نفي الرؤية مرصوًفا إىل ذلك، كام لو 

قال لك صاحبك: )أنا يف البيت، فهل لك أن تأتيني؟( فقلت: )لن آيت( فإنه 

 سيفهم من ذلك نفيك اإلتيان ذلك اليوم ال آخر األبد.

إذا وقعت كلمة )بنت( صفة بي علمي فالوجه عند يونس وسيبويه  -

ع هذا عن العرب. فيقال: )هذه  تنوينها إن كانت مرصوفة. وذكر يونس أنه سم 

هند  ب نت زيد( عىل وجه رصف )هند(، وذلك ألن علة حذف التنوين قبل 

 مع ك
 
ثرته يف )ابن( نحو )حممد  ب ن زيد( هو التقاء الساكني التنوين  والباء

ر التنوين ألن العّلة   ساكنان يف )بنت(. والوجه عند أيب عم 
الكالم، ومل يلتق 

 عنده كثرُتا يف الكالم وإن مل يلتق ساكنان.

رن بنَت منظور  بن زّباَن الفزاريَة( عىل  فتقول: )تزوج ابن  الزبري أمَّ عم 

ر: )تزوج ابن  الزب ر  مذهب يونس وسيبويه. وتقول عىل مذهب أيب عم  ري أمَّ عم 

 بنَت منظور  بن زّباَن الفزاريَة(.

(؟ - ي 
 س: هل جيوز إسكان آخر الفعل املايض إذا كان ياًءا نحو )لق 

ج: اختلف النحاة يف ذلك فعده ابن عصفور مـن الرضـائر وأجـازه ابـن  

 ھبا    ھ ھ﴿مالك يف الكالم. وهو الراجح. ومن شواهده قـراءة احلسـن 

وأبيـات  [111]طه:  ﴾ڦڦڦڤڤ فنس  ﴿مش واألع [437]البقرة:  ﴾ے

 من الشعر معروفة.

 س: هل جيوز كرس مهزة )إن( يف نحو )أشهد إ نك جمتهد(؟ -
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ج: الفتح يف مثل ذلك هو األصل. وجيوز الكرس عـىل أن تكـون )شـهد( 

بمعنى )قال(. وهي لغة لقيس حكاها مؤرج. أو تكون جاريـة جمـرى القسـم. 

 [17]آل عمـران:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ إ نه ٿ ٿ﴿وقرأ ابن عباس واحلسن البرصي 

 بالكرس.

ّر ما بعد )مذ( و)منذ( أم يرفع؟ -  س: أجي 

ج: أخرص جواب لذلك أن نقول: األجود جّر ما بعدمها سواء كان ماضًيا 

أو حااًل إال يف )مذ( إذا كان ما بعدها ماضًيا، فاألجود رفعه. فمثال اجلر )ما 

(. ومثال الرفع )ما رأيته مذ  رأيته منذ اليوم  ويومي( و)ما رأيته مذ اليوم 

 يومان( ألن )مذ( دخلت عىل ماض.

س: أجد يف كثري من كتب الرتاث نحو هذا املثال: )األصمعي: كل  -

(، فكيَف أقرؤه؟ أأقول: )قال األصمعي( أم أقول: )عن  م 
مضيقن بي جبلي  مأز 

( أم ماذا؟  األصمعيِّ

قرأ مثل  ه ج: يف رأيي أنه  ذا بوجهي:جيوز أن ي 

األول: أن تضيف قبله عند القراءة كلمة )قال( عىل تأويل حذف املصنف 

هلذه الكلمة اختصاًرا كام يكتبون )ص( وهم يريدون )صىل اهلل وعليه وسلم( 

أ )صاد(. وكذلك سائر ويقرءوهنا )صىل اهلل عليه وسلم(. وال ت قر

 االختصارات.

إليه، وذلك عىل تقدير  الثاين: أن تقرأه كام هو من غري إضافة يشء
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 )األصمعي( ونحوه فاعاًل حمذوًفا فعل ه لداللة احلال.

ّر ال جيوز حذفه يف غري وال يصح تقدير حرف اجلّر كـ)عن( ألن حرف اجل

 الرضورة.

 بعض الشناقطة األقدمي يقول فيه:س: قرأت بيًتا ل -

ـــن صـــالحن طـــامحن  ـــه م  أهـــاًل ب

 

 يطمـــــح   -لغـــــريه-للخـــــري مل  

 

 

 

 

 

 

 ي )مل( اجلازمة والفعل املجزوم؟جيوز هذا الفصل بفهل 

عر. ومنه قول ذي ا  لّرمة:ج: نعم، جيوز هذا يف رضورة الشِّ

ها  فأضــحت مغانيهــا قفــاًرا رســوم 

 

 

 

 

 

 ت ؤَهل   -الوحش   من أهلن  سوى–كأن مل  

 

 

 

 

 

 

 

ي كتب يف بعض بطاقات األعراس )الداعيان: فالن وفالن(.  -

داعي فالن وفالن( ألنه ينبغي أن يكون املبتدأ معروًفا واألصوب أن يقال: )ال

ا يف نفسه، وكاجلواب عن سؤال سأله، كأنه قال: )من  لدى املخاَطب ومستقرًّ

الداعي إىل العرس(. وهو ال يقول: )من الداعيان إىل العرس؟( ألن هذا مل 

ع بحيث يكون هو األصل وهو العادة. وإذن تقول أيًضا: )رئيس ذلك البل د يش 

فالنة( و)معّلمنا امرأة( و)الكتب املقرتحة عليك كتاب سيبويه فقط( 

 و)املاشطة رجل( و)الشاهد األول يف تلك القضية فالنة(.

الصحيح يف رأيي جواز االبتداء بالنكرة مطلًقا إذ ال فرق بي )يف الدار  -

( و)رجل  يف الدار(، ولكنه ضعيف بالغيًّا ألن االبتداء للمهّم، و)رج ل( رجل 

 نكرة.
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هم البعض(؟ - ّح أن يقال: )معرفة حال  بعض   س: هل يص 

ّح هذا عىل أن يكون املصدر )معرفة( مضاًفا إىل مفعول ه،  ج: نعم، يص 

ه، ومنعه ويكون )البعض( فاعاًل له مرفوًعا. وقد أجاز  هذا سيبويه وغري 

 بعضهم.

فيقال: )معرفة واألجود إضافت ه إىل فاعله وذكر  مفعول ه بعَده منصوًبا به، 

.) ( أو )الَبعض  هم حاَل بعضن  بعض 

س: هل قال أحد بجواز إثبات حروف العلة يف فعل األمر أو املضارع  -

   املجزوم نحو )صيلِّ يا رجل( و)مل تصيلِّ يا رجل(؟

. وفيه نظر ألنه مل يقطع بسامعه عن «معاين القرآن»ج: أجاز ذلك الفراء يف 

  نام ساق لذلك شواهد من الشعر.العرب يف كالمهم املنثور، وإ

ا يف القرون األوىل عند  - تسمية الكلمة حرًفا اصطالح شائع جدًّ

مل عليه قول النبي  اللغويي والنحاة. وهو الوجه الراجح الذي ينبغي أن ُي 

 لكن ألف حرف والم حرف وميم حرف(.عليه السالم: ).. و

  مة أم الكالم؟س: ما الذي ينقسم إىل اسم وفعل وحرف؟ أهو الكل -

ج: إن شئَت جعلَته الكل مَة. ويكون ذلك من انقسام الّشء إىل جزئيات ه، 

ى )كل مة(.   منها يسمَّ
ه. وذلك أنَّ االسم والفعل واحلرف كلُّ واحدن أي: أنواع 

م إىل هذه الثالثة. ويكون  وإن شئَت جعلَته الكالَم، أي: جعلَت الكالَم ينقس 

ه. واملراد  أنَّ كالَم العرب قائم  عىل هذه األقسام من انقسام الّشء إىل أجزائ  

كلِّها. وليس املراد كالَم املتكلِّم، فإّنه ربَّام قاَم ببعض هذه األقسام كقولك: 
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  )حممد كريم( و)جاء حممد(.

هـ( يف )املفصل( 157ومن ّمن جعلها أقساًما للكلمة  الزخمرشي )ت

هـ( يف 134مالك )تهـ( يف )الكافية( وابن 121وابن احلاجب )ت

رين.   )التسهيل(. وعليه مجهور املتأخِّ

هـ( يف )املقتضب( وابن 471ومن ّمن جعلها أقساًما للكالم املرّبد  )ت

هـ( يف )اجلمل( وأبو 520هـ( يف )األصول( والزجاجي )ت511الرساج )ت

هـ( يف )اللمع( 554هـ( يف )اإليضاح( وابن جني )ت533عيل الفارك )ت

مي. هم. وهووغري    أكثر  صنيع املتقدِّ

ك(. وهو  - ن و 
تقول عند إضافة )سني( عىل إعراب مجع املذكر: )س 

يُّك( عىل لغة من 
ن  األجود. وعىل إعراب مجع التكسري:)سنين ك(. وتقول: )س 

ن ّي(.   جيمعها عىل )س 

( فتضيف )قيًسا( إىل )الرقّيات(.  - جيوز أن تقول: )ابن  قيس  الرقيَّات 

(، جتعلها بدالً من )ابن(.وجيوز أن    تقول: )ابن قيسن الرقيات 

تقول: )اهلل أكرب  اهلل أكرب( فتضم الراء األوىل. وهو األصح. وجيوز  -

أيًضا )اهلل أكرب  أهلل أكرب(، و)اهلل أكرَب اهلل أكرب(، فتسكن وتفتح. أما اإلسكان 

ة بعد فعىل إجراء الوصل جمرى الوقف. وأما الفتح عىل نقل حركة اهلمز

  اإلسكان عىل قياس )مَن انت(.

د(. وأل هذه للمح  - أجاز ابن جني تسمية النبي عليه السالم )امل حمَّ

د هذا اللفظ وصًفا إال يف بيت واحد:   الصفة. ومل ير 
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ـــك ـــد مال ـــا باملحمَّ ـــا قتلن  إذا م

 

 

( لألنثى؟ هل أقف عليها بالسكون  - س: كيف أقف عىل الضمري )أنت 

  بـ)أنَت( للمذّكر؟ مع أن ذلك ملب س

ج: يوقف عىل )أنت( بالسكون سواء أكانت ملخاطبة مذكر أم مؤنث.  

(. وهذا رافع لّلبس  ه 
( و)أنت  وجيوز أيًضا الوقف عليها هباء السكت فتقول: )أنَته 

الذي قد يعرض، وهو قليل ألّن يف قرينة اخلطاب الذي يقتِض يف الغالب 

املخاطب. وال جيوز الوقف عليها باحلركة  املواجهة واإلقبال ما يدّل عىل نوع

كام يفعله بعض الناس. وليس لتجويز بعضهم )أنتي( وجه من السامع وال 

  القياس.

ه بمعنى )خذ  اخلرَب( جائز يف قول  - قول  الناس: )إليك اخلرَب( ونحو 

  الكوفيي. أما البرصيون فال جييزون استعامل )إليك( إال الزًما بمعنى )تنّح(.

: ما وجه تنوين نحو كلمة )هًدى( وفتحها أبًدا يف مجيع أحوال س -

  إعراهبا؟

ج: إنام ن ّونت ألهنا اسم منرصف كـ)رجل( و)قلم(. واأللف يف آخرها 

مبدلة من الياء، وليست ألف تأنيث. وأما فتحها أبًدا بقولك: )هذا هَدن( 

رك آخره  و)رأيت هَدن( و)علمت هبَدن( خالًفا لكلمة )رجل( مثاًل، فإنك حت 

بحسب حمّله من اإلعراب فتقول: )هذا رجل ن( و)رأيت رجَلن( و)مررت 

برجل ن( فذلك أن الفتحة الالزمة يف )هدى( هي فتحة الدال، وليست حركة 
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 ،) ن  َدي  ذفت مع الياء املحذوفة. واألصل )ه  اإلعراب. أما حركة اإلعراب فح 

( فالتقى ساكنان فلام حتركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألًفا ف َدان  صارت )ه 

ًدى(،  َدن  = ه  ذفت األلف فصارت )ه  األلف املبدلة من الياء، والتنوين  فح 

فيقال يف إعراهبا يف نحو )هذا هًدى(: خرب مرفوع، وعالمة رفعه الضمة املقدرة 

  عىل الياء املحذوفة.

  س: ما الصواب )ال داعَي لكذا( أم )ال داعن لكذا(؟ -

 داعَي( من غري تنوين ألنه مبنّي عىل الفتح. واألصل ج: الوجه )ال

ذف إذا  ( ألن الياء إنام حت  ذف التنوين من أجل البناء. وال يصح )داعن )داعًيا( فح 

كانت ساكنة بسبب التقاء الساكني الياء والتنوين، وال تسكن إال إذا كانت يف 

  حمل رفع أو جّر، وهي هنا مفتوحة يف حمل نصب.

( فجائزة عند من يرى إعامهلا عمَل ليس أو عند َمن يرى أما )ال دا عن

( ثم أ عّلت  حَلاقها مهَملة غرَي مكّررة. واألصل فيها حي إذ )ال داعي  = داعي  

ذفت الياء فآلت إىل )داعن   ( فالتقى ساكنان فح  ( فصارت )داعي   إعالل )قاضن

.)  = داعن

  مها(. واألول أجود.جيوز أن تقول: )جاءت املرأتان كلتامها وكال -

  يف )امرئ( ثالث لغات: -

إتباع الراء حركة اإلعراب )هذا امرؤ، رأيت امَرًءا، مررت بامرئ(.  -1

  وهي أجودها.

  فتح الراء مطلًقا )امَرأ(. -4
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ؤ(. -5   ضم الراء مطلًقا )امر 

  يف حركة نون املثنّى ثالث لغات: -

1- ، ، رأيت رجلي  (. وهي  كرسها أبًدا )جاء رجالن  مررت برجلي 

  اجليدة العالية.

  فتحها يف النصب واجلر )شكرت رجلَي ولرجلَي( عن الفراء. -4

( عن أيب َعمر الشيباين. -5   ضمها يف الرفع )جاء رجالن 

-  ) ( و)عليك الصرَب( و)عليك بالصرب  جيوز أن تقول: )عليك الصرب 

  بالرفع والنصب واجلّر.

َرك اهللَ( - بمعنى أسألك باعتقادك تعمرَي اهلل ، أي بقاَءه. وهو  تقول: )َعم 

ك اهللَ(. ر  َرك اهلل ( و)َعم    الوجه. وجيوز )َعم 

االعتالل  جلعلهم حركة نون املثنى الكرسة وحركَة نون مجع املذكر  -

، واألصل  يف  الفتحة، وليس العكس، اعتالل غري  واجبن ألنه اعتالل  للوضع 

عتلَّ  م  أو التناقض  عنَد عَدم  األوضاع  أن ال ي  هلا ألنه مفضن إىل امتناع  احل ك 

ه  مها اسم   أحد 
، أال تَرى أنَّك لو أردتَّ أن خترَب عن جميء أَخوين  توءمي 

ة  املزيَّ

، فقلَت:  ام أكرب  ، وال تعَلم  بينَهام فرًقا وال تدري أهيُّ ه خالد  حممد  واآلَخر اسم 

( لقيَل لك: )و ًدا؟(. ولو قلَت: )جاء خالد  )جاَء حممد  وخالد  مَت حممَّ َ قدَّ
مل 

ة عىَل  مها عندَك مزيَّ
مَت خالًدا؟(. فلامَّ مل يكن ألحد  َ قدَّ

( لقيَل لك: )ومل  وحممد 

ك إىل أحد   م 
ة  كاَن هذا ي سل  ًدا وجوَب تقديم  ما له مزيَّ

اآلَخر وكنَت معتق 

  أمرين:
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. وهذا بيِّ   ع عن الكالم 
مها: أن تنقط    الب طالن  ألنَّ به فواَت الغرض. أحد 

َرمها مجيًعا. وهذا من املستحيالت   َمهام مجيًعا أو تؤخِّ والثاين: أن تقدِّ

ًرا  ه مؤخَّ ه إال إذا كاَن غري 
م الّشء عىل غري  العقليَّة ألنَّ فيه تناقًضا ألنَّك ال تقدِّ

  عنه. وكذلَك العكس.

 من هذا 
ن
لَّة.وإذن فال جيب  أن يكوَن لكلِّ يشء   القبيل  ع 

هم الكرَس للمثنَّى والفتَح  لَّة يف اختيار  عىل أّنه لو أراَد امرؤ أن يلتمَس الع 

ة  ال  ا قارص   ألهنَّ
لَّة ضعيفة  غري  مستحك مةن

للجمع  أمكنَه أن خيّمنها، ولكنَّها ع 

ه. ولذلَك فإنَّ من العرب   م  من عدم  م بنو وه -أفراَد هلا ي عَرف هبا اطِّراد  احل ك 

اء، قاَل الشاعر: - أسد   من يفتح  نوَن املثنَّى كام حَكى الفرَّ

َ اســتقلت عشـــيَّةً   عــىل أحــوذيَّي 

 

ــــب    ــــة  وتغي ــــَي إال ملح ــــام ه  ف

 

 

 

 

 

 

وا نوَن اجلمع  اضطراًرا كام قاَل ذو اإلصَبع  وقد فعل وا العكَس فكرس 

  الَعدواين:

 ةن ـظـــافـيٌّ ذو حمـيٌّ أبـــي أبـــإنــ

 

ــــــي   وابــــــن  أيبُ    أيُب مــــــن أبيِّ

 

 

 

 

 

 

هوا أن يقولوا:  وأصحُّ الع لل لذلَك أهّنم استثقل وا كرَس نون  اجلمع  فكر 

، ثم اختاروا  ، وهو الفتح  وا األخفَّ ( فاختار  ( و)رأيت  الزيدين 
)جاَء الزيدون 

هم خيتار  األخفَّ يف املثنَّى فيفت . وبعض 
قوا بَي النوعي  ه كام للمثنَّى الكرَس لَيفر  ح 

. لَّة الفرق    فتَحه يف اجلمع  وال يبايل بع 

زعم سيبويه أن حذف ياء املنقوص غري النكرة رضورة. والصحيح  -
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ٻ   ﴿ [21]ق:  ﴾گگ﴿ [1]القمر:  ﴾ۈئېئ﴿جوازه. ويف القرآن 

.[53]اإلرساء:  ﴾ٻ   . ومنه َعمر بن العاص 

، فليس فيه إال النص - ( ]الكتاب قال سيبويه: )وأما بايعته يًدا بيدن / 1ب 

ه حقيقًة، وإنام تريد  551 ك يف يد  [، فمنَع الرفع ألنك ال تريد  أنك بايعَته ويد 

  أنك بايعته بالتعجيل  سواء  وضعَت يَدك يف يده أو مل تضعها.

راد  ويف هذه العلة نظر، وذلك أنه جيوز أن يكون هذا الكالم كنايًة غالبًة ي 

ها يف مج ها وإن مل يقع الزم  يع أحواهلا كام تقول: )فالن جبان الكلب( ملزوم 

َم وإن مل  . )قَرَع الرجل  سنَّه( تريد  أنه ند  تريد  أنه كريم  وإن مل يكن لديه كلب 

يفعل هذا. وكام جاز هنا أن يراَد املعنى الكنائيُّ دوَن املعنى احلقيقّي فإنه جيوز 

( إذ كاَن األصل يف التعجيل  أن ي كوَن ويد  البائع يف يد  هذا أيًضا يف )يد  بيدن

  املشرتي ثم غلَب هذا حتى صاَر كنايًة فلم يتعيَّ من بعد  أن يوجَد الالزم.

( إذا كلمَته وقد  ولو صّحت هذه العّلة المتنع أن تقول: )كلمت ه فوه إىل يفَّ

ك عنه قلياًل ألن فاك حَي إذن ليس ق َبل فيه. لَت بوجه    م 

نـع ألنـه لـيس يف اجلملـة رابـط يعـود عـىل والذي أراه أن الرفع إنـام امت

ر إذا كان ما قبَلـه  قدَّ  ألنَّه إنام ي 
َغ لتقدير  ضمرين حمذوفن . وال مسوِّ صاحب احلال 

داالًّ عليه وكان يقتضيه أيًضا كام فعلوا هـذا يف اخلـرب، قـالوا: )السـمن منـوان 

لسـمن بدرهم( أي: منه، ألن املنا مكيال  من مكاييل السمن، فكأنـك قلـت: )ا

جزء بدرهم(، فهو بعض  املبتدأ، فالداللة  فيه إذن َداللة الكلِّ عىل اجلـزء. هـذا 
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، فال يقتضيها صاحب ها وال يدّل   احلال 
مع اقتضاء املبتدأ اخلرَب وطلب ه له بخالف 

عليها. فلذلك وجَب أن تكوَن الّداللة عليهـا بـالقرائن  اللفظيـة. وقـد عـرف 

ــوا هلــا رابطــ ــال: العــرب  هــذا فجعل ــَط الضــمري كــام ق ــواو وراب ــَط ال ي  راب

، ولـيس كـذلك مجلـة   [44]البقرة:  ﴾ۈۈٴۇۋۋۅۅ﴿

ا أن يسـتغنوا عـنهام مجيًعـا  مها اكتفاًءا باآلَخر. فأمَّ
. ورّبام استغنوا عن أحد  اخلرب 

.   فال َيكون 

( فال تعنّفه، فقد أجاز ذلك  - إن سمعت أحًدا يقول: )كان زيد  قائم 

ر ضمري الشأن، وابن الطراوة عىل إلغاء عمل )كان(. وله اجلمهور عىل تقدي

  شواهد.

  س: مل ال نعرب اسم )كان( وأخواُتا فاعاًل، وخربها مفعواًل به؟ -

، فإذا قلت: )رضَب حممد   ج: ألن املفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل 

، وهذا ال يسوغ يف  )كان( زيًدا( فإن الفعل وهو الرضب وقع من حممدن عىل زيدن

وقعه حممد   وأخواُتا ألنك إذا قلت: )كان حممد  كرياًم( فالفعل  وهو الكون مل ي 

ه. ويزعم  بـ)كريم( ألن الكون فعل  الزم  ال يتعّدى، والكريم هو حممد  نفس 

ّل عىل جمّرد الزمان  ألنك تقول:  ، وإنام يد  بعض النحاة أنه ال يدّل عىل حدثن

(، فإذا أدخلت علي ه )كان( فإنك ال تعدو أن تكون نقلَت زمان )حممد  كريم 

.  االسمّية من االستمرار إىل املِضِّ
  اجلملة 

( هل هذه األوجه جائزة يف االستفهام؟ -   س: )ملَ( )ملا( )مَله 
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ج: نعم، كلها جائزة. وذلك أنه جيوز لك أن تقول: )مل َا فعلت ذلك؟( 

  ، وقال حسان:[1: ]النبأ ﴾عن ّمد يتسدءلون﴿بإثبات األلف. وقد ق رئ: 

ـــيم ـــتمني لئ ـــام يش ـــا ق ـــىل م  ع

 

 كخنزيـــــر متـــــّرغ يف رمـــــاد ؟ 

 

 

 

 

 

 

  واألكثر حذفها. فإن حذفتها فلك يف الوقف عليها وجهان:

األول: أن تقف عليها هباء السكت فتقول: )مل َه(. فعىل هذا تكتبها باهلاء 

  وإن وصلت ألن الرسم موضوع عىل الوقف واالبتداء.

 ( فتكتبها كذلك للعلة السابقة.الثاين: أن تق
  ف عليها بغري اهلاء فتقول: )مل 

  س: أشكل عيّل مثال التنازع )رضبني ورضبت زيًدا(، فام رشحه؟ -

ج: إن أعملَت األول يف )رضبني ورضبت  زيًدا( وجَب رفع )زيد( 

( ألنه يطلب ه عىل جهة الفاعلية. واألصل إضامر  فتقول: )رضبني ورضبت  زيد 

(. وهو األحسن. وجيوز احلذف ألنه  ل،املفعو فتقول: )رضبني ورضبت ه زيد 

.)   فضلة فتقول: )رضبني، ورضبت  زيد 

وإن أعملَت الثاين فقلَت: )رضبني ورضبت  زيًدا( فال ي شك ل عليه ذكر 

املفعول، وهو ياء املتكلم يف )رضبني( ألنه إنام جيب  حذفه إذا كان يعود  إىل 

( ملا يلزم منه من اإلضامر قبل الّذكر لغري املتناَزع كقولك: )رض بت ه ورضبني زيد 

رضورة ألن املفعول فضلة. أما )رضبني ورضبت  زيًدا( فياء املتكلم يف 

ها.   )رضبني( إنام تعود  إىل املتكّلم ال إىل املتناَزع )زيد(، فيجب ذكر 

وأنصح لك بقراءة هذا الباب يف )اإليضاح يف رشح املفصل( البن 
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ه وت بيانه.احلاج  ب، فقد أجاد يف َعرض 

│ 
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هل يج يز العلماء نحو )استمعت إلى معانيَ مفيدة( بإثبات الياء في 
 (1))معاني( في حال الجرّ؟

 

( جمروًرا إال حذف الياء والتنوين، وذلك  ال جييز العلامء يف نحو )معانن

يدةن( إال كقولك: )استمعت إىل معانن مفيدة(. وال يقال: )استمعت إىل معايَن مف

إذا حرك  -يف ما كان علاًم، قاَل املرّبد :)إن احتاج الشاعر إىل مثل جوارن فحقه 

أن ال جيريه، ولكنه يقول: مررت بجوارَي كام قال  -آخره يف الرفع واخلفض

 الفرزدق:

ــه ــوىًل هجوت ــد اهلل م ــان عب ــو ك  فل

 

ـــا  ـــوىل موالي ـــد اهلل م ـــن عب  ولك

 

 

 

 

 

 

[، وقاَل 125: 1ال علة فيه( ]املقتضب / فإنام أجراه للرضورة جمرى ما 

 ابن جني: )وكذلك قوله:

ـــاخراتن  ـــارَي ف ـــىل مع ـــت ع  أبي

 

ــــاط    ــــدم العب ب ك ــــوَّ ــــن مل  هب

 

 

 

 

 

 

هكذا أنشده: عىل معارَي، بإجراء املعتل جمرى الصحيح رضورة. ولو 

: 4أنشد: عىل معارن فاخرات، ملا كرس وزًنا وال احتمل رضورة( ]اخلصائص / 

ه من الصحيح غري  ، هنداو457 ي[. وقاَل ابن مالك: )املنقوص الذي نظري 

، تصغري أعمى، فال خالَف أنه يف  منرصفن إن كان غرَي علمن كجوارن وأعيمن

                                                           

 ( يف املمنوع من الرصف.1)

 .هـ1247/ 7/ 45ن رش يف 
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، ويف النصب  جارن جمرى نظريه من  الرفع  واجلّر جارن جمرى قاضن يف اللفظ 

... ورأيت  جوارَي... ... ومررت بجوارن وكذا إن  الصحيح، فيقال: هأالء جوارن

ر وابن أيب إسحاق. وأما يونس  كان علاًم يف مذهب  اخلليل  وسيبويه وأيب عم 

وأبو زيدن وعيسى والكسائي فيقولون يف قايض، اسم امرأة: هذا قايض، 

، دار صادر[، وقاَل 51: 4ومررت بقايض...( ]رشح الكافية الشافية / 

: 1حه عىل األلفية  / الشاطبي: )هذا ال تقوله العرب  يف السعة  أصاًل( ]رش

171.] 

َل إلينا من ما خيالف هذا عن بعضهم فغلط  منهم إذ خَلطوا بَي  ق  أما ما ن 

( علاًم. وقد ذكرت  آنًفا مقاالت العلامء يف   )جوارن
مسألة )جوار( نكرًة ومسألة 

 التفريق  بينهام وأنَّ العرَب )ال تقول  ذلك يف السعة  أصاًل(.

َ وجه الغلط   يتبيَّ
 –باملعروف وليس–أسوَد مظل اًم وازن بَي قول  املحيّل  ول 

. ابن وقول    مالكن

 قال املحيل:

[ مقدر إال عند يونس وأيب زيد  )اإلعراب فيه ]يعني نحو جوارن

والكسائي، فإهنم يظهرون األخرية فيقولون: مررت بجوارَي. ومنه عندهم 

 قول الفرزدق :

ـــا ـــوىل موالي ـــد اهلل م ـــن عب  ولك

 

 

 غريهم حممول عىل الرضورة(. وهو عند
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:  وقال ابن مالكن

ر وابن أيب  )وكذا إن كان علاًم يف مذهب  اخلليل  وسيبويه وأيب عم 

إسحاق. وأما يونس وأبو زيدن وعيسى والكسائي فيقولون يف قايض، اسم 

 امرأة: هذا قايض، ومررت بقايض(.

 :«كتابه» ول يتبَي الغلط  أكثَر من ذلك انظر إىل ما قاَل سيبويه يف
)وأّما يونس فكان ينظر إىل كّل يشء من هذا إذا كان معرفة كيف حال 

نظريه من غري املعتل معرفة، فإذا كان ال ينرصف مل يرصف، فيقول: هذا 

جواري  قد جاء، ومررت بجوارَي قبل. وقال اخلليل: هذا خطأ، لو كان من 

زموها اجلر والرفع إذ شأهنم أن يقولوا هذا يف موضع اجلّر لكانوا خلقاء أن يل

صار عندهم بمنزلة غري املعتّل يف موضع اجلّر، ولكانوا خلقاء أن ينصبوها يف 

النكرة إذا كانت يف موضع اجلّر فيقولوا: مررت بجوارَي قبل ، ألنَّ ترك 

، 514: 5التنوين يف ذا االسم يف املعرفة والنكرة عىل حال واحدة( ]الكتاب / 

 هارون[.

( إذا كاَن فأنت تراه نقَل  ه أنَّ خالَفه إنام هو يف نحو  )جوارن عن يونَس شيخ 

 معرفة، أي: علاًم.

ولو كاَن يونس  يقول  هبذا مل يلزمه اخلليل  برأي يقول  به إذ قاَل: )ولكانوا 

خلقاَء أن ينصبوها يف النكرة إذا كانت يف موضع اجلّر فيقولوا: مررت بجواري 

 سم يف املعرفة والنكرة عىل حال واحدة(.قبل، ألنَّ ترك التنوين يف ذا اال

ه فجائز  أن خيطئوا يف نقل  قول  
فإذا كانوا كام ترى قد أخطئوا يف نقل  قول 
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 غريه.

هذا ما كتبته بام بدا يل من الرأي والنظر ثم وقفت بعد ذلك عىل نّصي 

 نفيسي يظاهران ما ذهبت  إليه ويبّينان صوابه:

: )وما - طالع  ومعرفة اخلالف  اال سعة   يف غاية وهو –قال أبو حيان  -1

ن يف الرفع  نوَّ ... فهذا ي  آخره ياء  قبَلها كرسة  يكون  مجًعا متناهًيا نحو: جوارن

واجلر وتظهر الفتحة بغري تنوين يف النصب. وما كان منه علاًم فمذهب يونس 

وأيب زيد وعيسى والكسائي وأهل بغداد أن الفتحة تظهر يف حالة اجلر كام 

، ورأيت  جوارَي،  تظهر يف النصب ويمنع التنوين مطلًقا فتقول: قام جواري 

ر واخلليل وسيبويه ومجهور  ومررت بجواري... ومذهب أيب إسحاق وأيب عم 

تّم يف النصب وال ينون.  ا وحتذف ياؤه فيهام وي  ن رفًعا وجرًّ نوَّ أهل البرصة أنه ي 

ىل أنه ال حتذف الياء إذا كان وما ذكره أبو عيل من أن يونَس وهأالء ذهبوا إ

نون، وَهم  جوارن نكرًة ومل ي سّم به فتقول: هن جواري  ومررت بجوارَي، فال ي 

، 750، 775: 4وخطأ وخمالفة للغة العرب والقرآن( ]ارتشاف الرضب / 

 مكتبة اخلانجي.

كم للعلم «التسهيل»بن عقيل يف رشح قول ابن مالك يف قال ا -4 : )وُي 

 بحكم الصحيح إال يف ظهور الرفع(، قاَل ابن عقيل: منه عند يونَس 

)فإذا سميَت بجوارن قلت عند يونس: هذا جواري، بإثبات الياء وإسقاط 

التنوين، ومررت بجوارَي... وهو أيًضا قول أيب زيد وعيسى والكسائي 

والبغداديي. ومذهب  سيبويه ومجهور البرصيي أنه يبقى عىل ما كان قبل 
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رج النكرة، فال يفعل العلمية... وقو له ]أي: قول ابن مالك[: )للعلم  منه( خي 

يونس فيها ذلك، بل هو فيها كغريه، وكذا من ذكر معه من القائلي بقوله. 

 ) ووقع للفارك وهم يف ذلك فنقل عنهم يف النكرة أيًضا ما قالوه يف العلم 

 ، طبعة أم القرى[.51، 50: 5]املساعد / 

: لعّل َمن قاَل ب ل  عليه، فبخطئ ه أخطأ.قلت   قول  الفارّك ناقل  عنه ومعوِّ

 :(1)تذييل

هـ( يف 557ي أبا جعفر النحاس )تثم وجدت بعد ذلك بنحو عرش سن

جييز إثبات الياء يف نحو )معاين( جمروًرا نكرة كان أو  «121صناعة الكّتاب »

عىل  علاًم. وهو غري مذهب يونس الذي أثبتنا أنه مقصور عىل العلم. فيجوز

مذهب أيب جعفر أن يقال: )استمعت إىل معايَن مفيدة(. وأجدين أميل إىل ذلك 

حلجج ليس هذا موضع بسطها وبياهنا إذ كان الغرض من هذا احلديث حتقيق 

 مذاهب العلامء يف هذه املسألة.

│ 

  

                                                           

تب يف 1)  .هـ1220/ 5/ 7( ك 
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لم لا تكون )مِن( اسمًا؟ وحديث في التعارض بين حّد الكلمة 
 (1)وعلاماتها

 

( وأهّنـا تقـع  يف لو ادَّعى مدَّ  ن( اسم  بدليل  أهّنا تقع  موقَع )بعـضن
عن أنَّ )م 

ها  موضع الفاعل حيث  ال فاعَل، وموضع  املفعول حيث  ال مفعوَل. فأّما وقوع 

 : پ    ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿موق ع )بعض( فأوضح مثالن عليه  قـراءة اجلمهـور 

. ﴾بعض  مد حتباون ٻ ٻ ﴿وقراءة ابن مسـعود:  [54]آل عمران:  ﴾پ

ها موضع الفاعل حيـث  ال فاعـَل فمثـل  قولـه:  ۈئېئېئېئ  ﴿وأّما وقوع 

ا وقوعها موضع املفعـول حيـث  ال مفعـوَل [52]األنعام:  ﴾ىئىئ . وأمَّ

  .[425]البقرة:  ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ﴿فمثل  قوله : 

يب به؟   فام أرصح  دليلن عىل الفرق بينهام يمكنك أن جت 

ل عليه  يف التفرقة بي أص م هو احلَدُّ ال العالمات  إذ احلدُّ املعوَّ
ناف الَكل 

 من الكلم  
ن
ه عن غريه. فإذا أردنا معرفَة يشء  ومتييز 

 
موضوع  لَبيان  حقيقة  الّشء

ه  وإىل أيِّ صنفن من األصناف  الثالثة  ينتمي عَرضناه عىل احلدِّ بعَد متحيص 

  ا .واالطمئنان  إىل سالمت ه واالستيثاق من دَورانه طرًدا وعكًس 

 ثّم النظر  إىل الكلمة  املراد  معرفة  
نا النَظر  فيه 

فإذا استبهَم علينا احلدُّ ومل هيد 

                                                           

 الكلمة.( يف أنواع 1)

 .هـ 1250/ 1/ 12ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف 
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 واخلواصِّ التي أعطَيتها هذه 
ها إىل يقين قاطعن استعنَّا بالنظر يف العالمات  صنف 

ه توَجد يف   خواصُّ ال يرَشكه فيها غري 
نفن من األصناف  الكلمة  إذ لكلِّ ص 

. وهي خواصُّ اقتضتها طبيعت ه كدخول  حرف بعض أنواع   ه دوَن بعضن

 ثابتن 
ن
ها، فإنام ذلَك ألنَّ الفعَل ليَس اساًم لّشء التعريف عىل األسامء دوَن غري 

ه .   فيقبَل التعريَف والتنكرَي وألنَّ احلرَف ناقص  الّداللة  ال يت م معناه إال بغري 

 ربَّام وينبغي قبَل النظر يف العالمات  أن ننظَر يف
 احلدود  ألنَّ العالمات 

ختلَّفت كام يف )عدا، وخال( يف االستثناء، وربَّام انتقضت كام يف )أقائل نَّ 

أحرضوا الشهودا(، وربَّام اخت ل َف فيها كام يف حلاق  ياء املتكلم مَع نون الوقاية 

عاَء أّن ما يسموَنه )أسامَء فعالن  ( أسامًءا فيه  اسَم الفعل  )عليَكني(، عىل أنَّ ادِّ

.   َنظر 

 . ق إليها خلل  ومل يمسسها خَور  مت مل يتطرَّ
ا احلدود  فإهنا متى أ حك  أمَّ

مون حكَم العالمات عىل حكَم احلدود  كام فعلوا يف  قدِّ والنحاة  كثرًيا ما ي 

قرين وأبو عيل  عاًل، واحلقُّ أنه حرف  كام قاَل أبو بكر بن  ش 
)ليَس( فعدوه ف 

ا حَلاق الفارّك. وذل . أمَّ
َك لداللة  اجلنس وداللة  العالمات  املطردة  والغالبة 

 التأنيث الساكنة وضامئر الرفع  هبا فله توجيه  ليس هذا موضع بسطه.

  ونرجع  إىل حدي االسم  واحلرف.

. لن  بزمنن حمصَّ
ها غري  مقرتنن ة عىل معنًى يف نفس  : كلمة  دالَّ   حدُّ االسم 

: كلمة   ها فقط.وحدُّ احلرف    داّلة  عىل معنًى يف غري 

: )هأالء  ، تقول  ها( عىل ذاتن ( وجدناها تدلُّ )بنفس  وإذا نظرنا يف )بعضن
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م  به معناها ألّن  (، فال حتتاج إىل اسمن بعدها تتمِّ  بعض 
 
، وهأالء بعض الناس 

نم  اجلنس  الذي ي 
ًة إذا كاَن معلوًما بالسياق  ها صورًة تامَّ

م بنفس  ى )بعًضا( ت فه 

(. ولوال أنَّ   ن صف 
 
، وهأالء  ن صف الناس 

 
: )هأالء إليه هذا )البعض( كام تقول 

دة خمتل فةن ملا  ة  التي ت طَلق عىل أجناسن متعدِّ  العامَّ
)بعًضا( و)نصًفا( من األلفاظ 

ا. وليس صواًبا قول  َمن  احتجَت إىل وضعها يف كالمن ليستبَي لك معناها تامًّ

، فأيَّ ادَّعى أنَّ التنوين  ، فإن تنويَن التمكي سابق  له  ( تنوين  عوضن يف )بعضن

. والذي أدخَل عليهم اللبَس أنَّ هذا اللفَظ ونحَوه   أفاَد هذا التنوين  اجلديد 
ن
يشء

، وإنام  ة التي ليَس هلا حقيقة  ثابتة   العامَّ
( مَن األلفاظ  كـ)جزء( و)كّل( و)نصفن

 من أيِّ جن
( تطَلق  عىل كلِّ ذي أفرادن  بعض 

 
سن كاَن. فلهذا كان قول ك: )هأالء

( إال ما ذكرت  من اختالف  النوعي  من جهة  االنحصار    قوم 
 
كقولك: )هأالء

.   والعموم 

ن( فإهنا وإن قاربت )بعًضا ينَهام عنَد التحقيق  فب املقاربة   من شيًئا  أما )م 

ها، فال تق فَهم معناها إال بغري  ن( ال ي 
، وهو أنَّ )م  ن( حتى فرق  ول: )هأالء م 

.   تأيَت بعَدها باسمن

 من االختصار  بيان  االختالف  بينهام يف احلدِّ وصدق  انطباق ه 
ن
فهذا بّشء

  عليهام.

ا اخلواصُّ فرضبان دة   :أمَّ ، فاخلواصُّ املطر  دة  وخواصُّ غالبة  خواصُّ مطَّر 

ها. واخلواصُّ الغالبة  
ب املصرَي إىل الزم  مت يكتَفى هبا وتوج  د  يؤخذ هبا متى ع 

ى يف )قواني االحتجاج( بـ)احلمل  . وهي التي ت سمَّ دة ومل ينكشف احلدُّ املطر 
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. (، عىل أنَّ ذكَرها هنا داعن لالستئناس  وتثبيت  الرأي    عىل الغالب 

وإنَّام احتجنا إىل النظر يف اخلواصِّ ألنَّ احلدَّ رّبام خيَفى أحياًنا أو يكون  غرَي 

، وألنَّ النظَر يف رصيح  الدِّ  ه  اللة  أو ربام ال نعَلم قصَد العرب  يف اللفظ  نفس 

.   اخلواصِّ أيرس  أيًضا وأقلُّ مئونًة عىل الناظر 

: )إنَّ  ا اخلواصُّ املطردة  فمنها أنك تقول: )إن من البيان  لسحًرا( وتقول  أمَّ

(. وهذه عالمة  تركيبية  بيِّنة  كلَّ التبيُّ    لسحر 
  .بعَض البيان 

  ومنها عدم  َقبوهلا عالمًة من عالمات  األسامء.

ا اخلواصُّ الغالبة  فمنها:   وأمَّ

1- .  عدم  اشتقاق  الكلمة 

ا عىل حرفي  كام يغلب عىل احلروف. -4   كوهن 

  بناؤها. -5

أنَّ معنى التبعيض فيها مل يدلَّ عليه اللفظ  بالوضع  إذ األصل يف معنى  -2

 ك
 
ن( االبتداء ، وإنام َدلَّ عليه بالتفّرع عن )م  ام أن األصل يف معنَى الباء اإللصاق 

. وهذا أشب ه باحلروف.   املعنَى األصيلِّ

َي أيًضا أن نذكَر قانوًنا من قواني  االحتجاج  آخَر، وهو قانون  عدم   وبق 

د الّشء الواحد بَي حقيقتي  أو معنيي  ما أمكَن، وذلَك أنك إذا جعلَت  تردُّ

ن( مرًة اساًم ومرًة حرًفا كاَن هذا أقرَب إىل أن خيال َف ناموَس اللغة  ألنَّ )م  

ا  ع ملًعنى مَّ
ض  . واحلرف  إذا و 

حقيقَة االسمية  مباينة  كلَّ املباينة  حقيقَة احلرفية 

رن يف  ع متصوَّ  أو توسُّ
وكان له حقيقة  ثابتة  مل ينتقل من حقيقته إال بمجازن مقبولن
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. ولذلك ذكر سيبويه أنَّ مجيع معاين الباء راجعة  الذهن  جارن ع ر   التطوُّ
ىل عوائد 

  إىل اإللزاق واالختالط.

ا )ما( فإنام كانت يف بعض حاالُتا اساًم ويف األخرى حرًفا ألهنام  أمَّ

مها  عتا عىل هاتي احلقيقتي وضًعا واحًدا واتفقتا يف الصورة. وليس أحد  وض 

عً  ا فيه ملناقضة هذا لقواني  التطور. وهذا جَيري عىل تطوًرا من اآلخر أو توسُّ

، وال سيَّام َمن يق ف عند املعنى الظاهر  
، فإن كثرًيا من النحاة   اجلرِّ

أكثر  حروف 

[ ال ينظروَن إىل   ]وقد أشار إىل هذا الشاطبيُّ يف أكثر من موضعن
كابن مالكن

ع فيها. وظنِّي أن الذي   املعاين وأسباب  التوسُّ
محَلهم عىل هذا َولوعهم أصول 

 كام فعلوا يف عالمات  االسم ومسوغات االبتداء 
 
باالستكثار  من اإلحصاء

.  واحدن
ن
ع  إىل يشء

 بالنكرة  وإن  كانت كلُّها ترج 

عي اسميتها بوقوعها موق ع )بعض( فليس دلياًل ألّن  ا استدالل هذا املدَّ أمَّ

م عىل اسم   وهو –اسم الفعل     يقع   – رأهي 
عل، عموق  ( نزال  )و( انزل: )تقول   الف 

 وهي( ما) موق ع يقع - عندهم فعل وهو -( ليس) وألنّ  ،(صه)و( اسكت)و

)بدل(  االسم   موقع أيًضا يقع   الباء كحرف اجلرِّ  حروف بعض وألنَّ  حرف،

.  يف ما أعلم 
ه، وهو حرف  باّتفاقن   ونحو 

ها موق ع الفاعل حيث  ال فاعَل، وموقع املف عول حيث ال وأما وقوع 

ذف املبتدأ يف قوله:  ام كام ح  ها عليه 
مفعوَل فعىل حذف  الفاعل  واملفعول  لداللت 

 وغريه. [112]الصافات:  ﴾ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   کک ﴿
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│ 

ا  ها من مَّ
ال شكَّ أن النَظر إىل الكلمة  بعد تركيب ها ابتغاَء معرفة  حقيقت 

، ولكن عىل أن ال يناق َض ذلَك  تاج  إليه  ق بَي  ُي  احلدوَد املوضوعَة أو يفرِّ

 ، املتامثلي. وأنا ذاكر  اآلَن شيًئا من أثر  الرتكيب  يف االستدالل  عىل احلقائق 

  وذلَك يف صنفي:

 في فزع إىل 
األول: أن يلتبس الغرض  من وضع  العرب للفظن من األلفاظ 

ما( و )مهام( أسم هي أم العالمات  ملعرفته. من ذلَك اختالف هم يف )ملَّا( و)إذ 

. . وهذا مذهب  صحيح  مقبول    حرف 

ه بعض   ض  ، ولكن يعار 
الثاين: أن يكوَن احلدُّ داالًّ عىل نوع  الكلمة 

. وهذا املذهب  مرفوض    احلدِّ
العالمات  فيأخَذ النحاة  هبا وال يلتفتوا إىل داللة 

، ، واحلدوَد دالئل  إفرادية  والعالمات  من لوازم   ألنَّ العالمات  َدالئل  تركيبية 

ها، وربَّام مل يسلَّم هبا، واحلدود هي 
، وقد تتخلَّف أو توجد يف غري  موضع  اجلنس 

م عىل النظر  إىل  . والنظر  إىل املفرد  مقدَّ
ه  السبيل  إىل معرفة اجلنس  ذات ه ال الزم 

ه. ومن أمثلة ذلك م عىل النظر إىل الزم  ، والنظر إىل اجلنس  مقدَّ  الرتكيب 

  عندهم:

، ال لفرقن  -1 ، ويف لغة  متيم ف عل  ادِّعاؤهم أنَّ )هلّم( يف لغة احلجاز اسم 

.   يف الداللة، وإنام ألنَّ األول ال تتصل به الضامئ ر، والثاين تتصل  به 

، ولكنَّه إذا اتصَل هبا ضمري  نصبن صارت  -4 عل 
ادِّعاؤهم أنَّ )عسى( ف 

( الناصبة   :حرًفا من أخوات  )إنَّ   كام قال الشاعر 
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، وعلَّهـا : عسـاها ضـوء  نـارن  فقلت 

 

 

.   مَع أنَّ داللَتهام واحدة 

، ولكنَّه إذا دخَل عليها  -5 ن( حروف  ادِّعاؤهم أنَّ الكاَف و)عىل( و)م 

  حرف  جُر أصبحت أسامًءا كقول الراجز:

ـــنهمِّ   امل
ـــالرَبد  ـــن ك  يضـــحكن ع

 

 

:   واآلخر 

ن عليه بعد مـا تـمَّ ظمؤ
 هـاغدت م 

 

 

  واآلخر:

ًة وأمــامي ــن عــن يمينــي مــرَّ
 م 

 

 

2- . ، ولكنه إذا ولَيها صفة  رصُية  فهي اسم    ادِّعاؤهم أنَّ )أل( حرف 

، فإذا كانت للتعليل  واملفاجأة كانت حرًفا  -1 ادِّعاؤهم أنَّ )إذ( اسم 

  )وهذا رأي بعضهم(.

  مواضَع أَخَر.ادِّعاؤهم أنَّ )ما( تكون اساًم يف مواضَع وحرًفا يف  -1

  ادِّعاؤهم أنَّ )عدا( و)خال( تكونان أفعاالً وتكونان  حروًفا. -3

، فإذا وقعتا يف لغة  -7 ادِّعاؤهم أن واو اجلامعة وألف االثني أسامء 

  )أكلوين الرباغيث( كانت حروًفا.

عَظمه إما لعدم  ثبوت الدليل  عىل  وهذا الصنف مطََّرح  مرفوض  يف م 

 كام يف )أل(، أو لثبوت أن أحَدمها أعمُّ من اآلخر  وأنه أصل ه اختالف  احلقي
قتي 
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(، أو غري ذلك.   كام يف )إذ 

عاء أن العرَب وضعت  الكلمَة عىل وضعي  إال إذا امتنَع  وال ي صار إىل ادِّ

، و)خال( و)عدا(.   محل  إحدامها عىل األخرى كام يف )ما( احلرفية واالسمية 

عتدُّ بالنظر يف  العالمات  بادَئ الرأي  إلثبات التفرقة  ألن العالمات  وال ي 

أمر  عارض  بعد الرتكيب، والرتكيب  ال يغريِّ احلقائَق إذ هي ثابتة قبله، ولكنَّه 

  من ّما يستَدّل به عليها عند عَدم معرفت ها.

ن الصنف  األول  ألنا مل ندر  غرض العرب  منه،  وأّما )منذ( و)مذ( فم 

اًل أفأرادوا يف  ( أن جيعلوا )منذ( لفًظا مستق  نحو قوهلم: )ما رأيته منذ يومان 

ه، فيكون بمعنى  ه معناه )أمد  ذلك( أم أرادوا أن جيعلوه لفًظا معناه لغري  بنفس 

ن(؟   )م 

، فبعضهم رأى حرفيَته  ه انقسموا ثالثة أقسامن فلامَّ اشتبه عىل النحاة أمر 

َل ما أوهَم االسميَّة من استعامال ل ما أوهم وأوَّ ته، وبعض  رأى اسميَّته وأوَّ

  احلرفيَة. وبعض  رأى اسميته يف مواضع وحرفيته يف مواضَع أَخَر.

وعندي أنَّ أضعَفها الوجه  الثالث  ألنَّه ال فرَق بي معنى ما ادُّعي فيه 

. أال ترى أهنم يقولون: )إذا ولَيهام  االسمية منهام ومعنى ما ادُّعي فيه احلرفية 

(، فعلَّقوا معرفة  جمرور   ، وإذا ولَيهام مرفوع أو مجلة  فهام اسامن  فهام حرفان 

بت ال عىل معناها. كِّ   حقيقتها عىل ما بعَدها إذا ر 

ها.  ألسبابن يطول  ذكر 
 واألرجح عندي أهنام حرفان 

│ 
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يب متفرقة  (1)أعار
 

هو  س: ما إعراب )احلي القيوم( يف قولنا: )أستغفر اهلل الذي ال إله إال -

  ]احلي القيوم[ وأتوب إليه(؟

  ج: جيوز يف )احلّي( الرفع والنصب. 

أما الرفع فعىل أن يكون عطف بيان من )هو( أو نعًتا مقطوًعا للفظ 

  اجلاللة )اهلل(.

 وأما النصب فعىل أن يكون صفة للفظ اجلاللة.

  و)القيوم( يتبع يف إعرابه )احلّي(.

 ب )ال متناهن(؟س: )هذا كون  ال متناهن( ما إعرا -

هذا األسلوب جائز يف قول املربد وابن كيسان. وتكون )متناهن( حي  ج:

إذ نعًتا لـ)كون(، وذلك أهنام ال يوجبان تكرار )ال(. وهو الراجح. واجلمهور 

)هذا كون ال متناهن وال  ال جييزون هذا األسلوب ويوجبون التكرار كأن تقول:

 حمدود (

  س: قال الشاعر: -

 ا عــرس الزمـان وهبجــةرمضـان يـ

 

ــ  ــاتـتق ــزان واآله ــىل األح  ِض ع

 

 

 

 

 

 

  ما األوجه اإلعرابية املمكنة يف كلمة )هبجة(؟

                                                           

 .( ن رش مفّرًقا يف تويرت وآسك وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة1)
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ج: جيوز يف )هبجة( النصب والبناء عىل الضم. أما النصب فعىل أن تكون 

شبه مضاف ألهنا موصوفة باجلملة بعدها. وهو أجود. وأما البناء عىل الضم 

، ون ّونت رضورة، واجلملة بعدها استئناف. ومنه فعىل أن تكون نكرة مقصودة

  قول الشاعر:

ـــا دار حســـ ـــبىل حتســـرياـي  رها ال

 

 

والفراء جييز بناء املنادى املوصوف عىل الضم مطلًقا حتى وإن مل يمكن 

  تقدير صفته مجلة استئنافية خالًفا لسيبويه.

  س: قال الشاعر: -

ل قـي ب ت  حتى صار مـن خ 
 كذاك أ د 

 

ــد  ــيمة األدبأين وج ــالك الش  ت م

 

 

 

 

 

 

  ما إعراب )األدب(؟

( يروى مرفوع القافية. ورواه  ج: قوله: )إين وجدت مالك  الشيمة األدب 

  أبو متام بالنصب ثايَن بيتي لبعض َفزارة.

  أما النصب فال إشكال فيه. وأما الرفع فرضورة. وله خترجيات منها:

  وهذا ضعيف.األول: أن جتعل )وجدت( ملغاة مع تقدمها. 

  الثاين: أن جتعل )وجدت( عاملة معلقة عن العمل بالم ابتداء مقدر.

الثالث: أن جتعل )وجدت( عاملة أيًضا وجتعل مفعوهلا األول ضمري 

الشأن، والثاين مجلة )مالك الشيمة األدب(. والتقدير )وجدته مالك  الشيمة 

( أي وجدت الشأن.   األدب 
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  س: قال عنرتة: -

ــــينبيك  أ ــــيفيفس ــــدِّ س  نَّ يف ح

 

 حـــارض  ال يغيـــب   
 ملـــَك املـــوت 

 

 

 

 

 

 

  ما إعراب )حارض(؟ و هل جيوز نصبها حااًل؟

  وعليكم السالم.

  ج: يف هذا البيت أربعة أوجه:

( برفع )ملك( مبتدًءا و)حارض(  -1  حارض 
)يف حّد سيفي ملك  املوت 

يفي( متعّلقان خرًبا. وتكون اجلملة يف حمل رفع خرًبا لـ)أّن(. و)يف حد س

  باخلرب. واسمها ضمري الشأن حمذوف. وهذا جائز يف رضورة الّشعر.

)أن يف حّد سيفي ملَك املوت  حارًضا( بنصب )ملك( اساًم لـ)أّن(  -4

  و)حارًضا( حااًل من خرب  أّن املتقّدم )يف حّد سيفي(.

)أّن يف حّد سيفي ملك  املوت  حارًضا( برفع )ملك( عىل أن يكون  -5

ه اجلار واملجرور )يف حّد سيفي(. و)حارًضا( حال  من اخلرب. م بتدًءا خرب 

واجلملة يف حمل رفع خرب أّن. واسمها ضمري الشأن حمذوف. وهذا خاّص 

 بالّشعر.

( بنصب )ملك( اسَم أّن ورفع  -2 )أّن يف حّد سيفي ملَك املوت حارض 

وتقّدم معمول  )حارض( خرًبا هلا. و)يف حد سيفي( متعّلق باخلرب )حارض(.

  اخلرب عىل االسم واخلرب جائز عند سيبويه. ومنعه األخفش.

جحان  نصب  ه ولر 
وأجود  هذه األوجه الوجه الثاين التفاقهم عىل جواز 
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)حارًضا( عىل احلالية دون اخلربية ألنك لو وقفَت عىل )ملك املوت( لتّم 

  الكالم.

  رتة.هذا مع التنبيه عىل أن هذا البيت مصنوع  عىل عن

لك أن تقول: )أحسن  إىل الناس سواء أأحسنوا إليك أم مل ُيسنوا(  -

  برفع )سواء( ونصبه. الرفع عىل اخلربية، والنصب عىل احلالية.

ن( يف قوهلم ألشعب: )ما بلَغ من طمع ك(؟ وما نوعها  - س: ما نوع )م 

ّح  أن  يف ما جاء يف السرية: )حتى اجتمعوا عنده من رجل ورجلي(؟ وهل يص 

ن( هنا زائدًة ويكون )رجل( حااًل؟   تكون )م 

ج: أما املثال األول فاجليد أن تكون )ما( مبتدًءا، وفاعل )بلغ( ضمرًيا 

ن(  قّدر لـ)بلغ( مفعول  حمذوف  تقديره )الغاية(، و)م  مسترًتا يعود إىل )ما(، وي 

ها. ويك ون املعنى لبيان جنس )ما(. ووقوعها هبذا املعنى بعد )ما( كثري  إلهبام 

  )ما الذي هو من طمعك قد بلَغ الغايَة؟(.

وال جيوز أن تكون هنا زائدًة ألهنا إنام تزاد  يف قول البرصيي بعد 

االستفهام إذا كان بـ)هل( خاصًة وألّنه يقال يف اجلواب: )بلغ من طمعي( 

  فتثب ت. ولو كانت زائدًة لسقطت ألهنا ال تثبت يف الواجب.

ن( يف وأما املثال الثاين . وزيادة )م  ن( زائدة و)رجل( حال   فالظاهر أن )م 

  اإلجياب ويف احلال أيًضا نادرة  خارجة  عن القياس.

  س: ما إعراب )مطلًقا( يف قول املناطقة: )أعم مطلًقا وأخص مطلًقا(؟ -

ج: جيوز أن يكون )مطلًقا( اسم مفعول من )أطلق( فتعرب حااًل موكدة 
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وز أن يكون مصدًرا ميميًّا فيكون بمعنى )إطالًقا( ملضمون اجلملة قبله. وجي

ويعرب مفعواًل مطلًقا موكًدا ملضمون اجلملة قبله أيًضا. وذلك أنه ملا قال: )هو 

أعّم( دّل ذلك عىل أنه مطلق غري مقّيد، ومل تفد كلمة )مطلًقا( معنًى جديًدا إذ 

  حتامل.كان هذا هو األصل، ولكنه ذكره توكيًدا لرفع الشّك ونفي اال

س: ما الصحيح من هذه اجلمل: )جاء رجل عقالء  أبناؤه( و)جاء  -

  رجل عاقلة  أبناؤه( و)جاء رجل عاقل  أبناؤه(؟

  ج: الصحيح جواز  هذه اجلَمل كلِّها.

َقالء  أبناؤه( فلها توجيهان:   أّما )جاَء رجل  ع 

(. وبعض العلامء يقدِّ  قالء( نعًتا لـ)رجل  م هذا الوجَه األّول: أن يكون )ع 

  عىل اإلفراد  كام يف اجلملة  الثالثة.

ًما وتكون مجلة )عقالء   ( خرًبا لـ)أبناؤه( مقدَّ الثاين: أن يكون )عقالء 

  أبناؤه( يف حمل رفعن نعًتا لـ)رجل(.

قالء  أبناؤه(،  ، نحو )رأيت  رجاًل ع  وتظهر فائدة  هذا التوجيه يف غري الرفع 

  وز النصب.فإنه جيوز لك الرفع  كام جي

  أما )جاء رجل  عاقلة  أبناؤه( فلها توجيهان  أيًضا:

( نعًتا لـ)رجل(. وذلك أن النعَت إذا كاَن سببيًّا  األول: أن تكون )عاقلة 

جَرى يف التذكري والتأنيث جَمرى فعل ه. وملا كان جيوز يف فعل ه أن تقول: )جاَء 

َبل أن مجع التكسري ي  
ذّكر املسنَد إليه ويؤّنث، فكذلك رجل  عَقَلت أبناؤه( من ق 

  جيوز يف النّعت.
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الثاين: أن يكون )عاقلة( خرًبا مقّدًما لـ)أبناؤه(، ومجلته يف حمّل رفعن 

  نعت.

أما )جاَء رجل  عاقل  أبناؤه( فظاهرة. وهي نعت  لـ)رجل(. وال جيوز أن 

  تكون خرًبا مقّدًما لـ)أبناؤه( ألنك ال تقول: )األبناء عاقل(.

  : أّي الصواب )أنثى ال ذكَر معها( أم )أنثى ال ذكر  معها(؟س -

  ج: كالمها صواب.

أما الفتح  فعىل أن تكون )ال( نافيًة للجنس. وأما الرفع فعىَل إعامل  )ال( 

. وقد مثَّل له سيبويه بقوله: )ال أحد  أفضَل منك(.  عَمَل ليَس. وهو وجه  قائم 

د جييز أن تكون )ال( هنا غ ط التَّكرار.واملربِّ   رَي عاملةن ألنه ال يشرت 

هم. ه يف كالم  َود لكثرت ه وشيوع    والفتح  أج 

بإسكان القاف أنَّـه  [14]النور:  ﴾ییی﴿رأيي يف توجيه  قراءة  -

د  يف االسـم  والفعـل  إذا اّتصـَل هبـام  ف(. وهذا جـائز  مطَّـر 
َفها ختفيَف )َكت  خفَّ

ـعر كـام  ضمري  كام جيوز يف الكل مة الواحدة ، ا وال مقصـوًرا عـىل الشِّ وليس شاذًّ

 ]املحتسب 
 
ر بن  العالء [، والفـّراء  105/ 1يقول البرصيوَن. وقد حَكاه أبو َعم 

. ومنـه قـراءة 50]لغات القرآن له  ڳ   ﴿[ عن متيمن وأسدن وبعض  أهل  نجـدن

  ڈورسل ند﴿، و[447]البقرة:  ﴾کک وبعوتل هن﴿و [12]البقرة:  ﴾بدرئ كمڳ

ـل ن( [70الزخـرف: ] ﴾ڈژ د(، و)س  ك( كـ)إ ب ل(، و)َلت ه( كــ)َعض 
ئ  ، فـ)ر 

عر قوله: ن ق(. ومنه أيًضا من الشِّ   كـ)ع 
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 سريوا بني الَعّم، فاألهواز  منـزل كم

 

ف كم العـرب    ريى، وال تعـر 
 أو هنر  تـ 

 

 

 

 

 

 

ه:   وقول 

ـــيهام ـــا ف ـــك  م حـــت  ويف رجلي  ر 

 

ـــزر    ـــن املئ ـــك  م ـــدا َهن  ـــد ب  وق

 

 

 

 

 

 

  ا قول  امرئ القيس:فأم

ـــتحق بن  ـــرَي مس ـــاليوَم أرشب  غ  ف

 

ــــــن اهلل  وال واغــــــل    ــــــاًم م  إث

 

 

 

 

 

 

.فرضورة  ألنَّه غري  جارن عىل هذا احلدِّ إذ   مة ضمري 
ل بآخر  الكل   مل يتَّص 

 ﴾ڳڳڳڳ﴿ال جيوز إعراب )اجلنّة( يف قوله تعاىل:  -
ف املضاف  وناَب مضاًفا إليه عىل تقدير )من رّش اجلنة( ألن [1]الناس:  ذ  ه إذا ح 

املضاف  إليه َمنابه فإنه خيلفه يف إعرابه، فال يقال يف )من اجلنَّة(: إن )اجلنَّة( 

مضاف  إليه، واملضاف )رّش( حمذوف. بل تكون )اجلنَّة( عىل تقدير املعنى 

. ومن ما يدلك عىل صواب ذلك نحو  قوله  املذكور اساًم جمروًرا بحرف اجلرِّ

، فإنَّ )القرية( يف األصل  اسم  جمرور [74]يوسف:  ﴾ڱڱ﴿تعاىل: 

ب  ف هذا املضاف وكان منصوًبا عىل املفعولية أ عر  ذ  بإضافة )أهل( إليه. فلام ح 

ب نحو  هم فيعر  لامء وغري  بي من الع  املضاف  إليه إعراَبه. وقد خيطئ بعض املعر 

لق أو نعًتا ملفعول قوله: )رست  حثيًثا( إما بأن جيعَل )حثيًثا( نائب مفعول مط

ح ألنَّه ليس -وذلك يف قول غري سيبويه  -مَطلقن حمذوفن  ا األول فال يص  . فأمَّ

ا الثاين فممتنع  من حيث إنَّ  من وظائف الكلمة بعَد الرتكيب هذه الوظيفة. وأمَّ

ف. وآية ذلَك أنك تعرب  -كاملضاف إليه  -التابَع  ذ  يقوم  َمقام املتبوع إذا ح 
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جالسن يضَحك( فتقول يف )جالس(: )اسم جمرور بالباء(. ولو نحو )مررت ب

رنا حذَف االسم املجرور  أنَّا مل نعط ه الوظيفة التي كانت ملوصوفه املحذوف لقدَّ

رنا ذلك مل جي ز أن  . كام أنا لو قدَّ باحلرف، وهذا ال جيوز البتَة كام هو معلوم 

ًفا لالسم املحذوف. نجعَل مجلة )يضحك( وصًفا لـ)جالس(، وإنام تكون  وص

 .ف)حثيًثا(: نعت  ملفعول مطلق حمذووهذا ما ال َيقول به من يقول يف إعراب 

│ 
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ّ ه  الرأي في تغيير بعض اصطلاحات النحو بحجة التأدب مع الل
 (1)تعالى

 

وضع الناس ألفاظ كالمهم وقوانينه بالنظر إىل ما يعرفونه ويقع عليه 

نخرب عن اهلل تعاىل أو نصفه بّشء منها  إدراكهم من املخلوقات. فمتى شئنا أن

فها بام ال ي وصف به اهلل  محلناه عىل األرشف منها ثم مل يمنعنا هذا من أن نعرِّ

تعاىل ألّن الّشء إنام يعترب بمعظمه وي وسم بأكثره. ومن التكّلف أن نغرّي 

  اصطالحاُتا أو تعاريفها حذًرا من ذلك.

  ومن أمثلة هذا:

  نحو )اتق اهلل(.املفعول به يف  -1

صيغ املبالغة يف نحو )اهلل غفور رحيم( ألن املبالغة توهم جتاوز  -4

  القصد.

صيغ التعّجب يف نحو )ما أعظَم اهلل( ألن )ما( عند البرصيي اسم   -5

نكرة  بمعنى )يشء(، فمقتَض هذا أن يكون املعنى )يشء  أعظَم اهلَل(. وهبذا 

  احتجَّ الكوفيون عىل البرصيي.

ختصيص )َمن( بأهنا للمذّكر العاقل مع أهنا ت طلق عىل اهلل تعاىل وهو  -2

                                                           

 ( يف  بنية النحو.1)

 .هـ1245/ 5/ 1ن رش أصله يف ملتقى أهل اللغة يف 
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  ال يوصف بتذكري وال عقل.

إذا قال اإلنسان: )عسى( فمعناها الرتجي. وقد وقعت يف القرآن يف  -1

  مواضع كثرية، واهلل تعاىل ال جيوز عليه الرتّجي.

  اىل ال يؤمر.، واهلل تع[51]ص:  ﴾ھ   ھ   ے ﴿فعل األمر يف نحو  -1

 [20]الشورى:  ﴾ڭڭۇ﴿أصل معنى )عىل( االستعالء مع أنه قال:  -3

  .[11]هود:  ﴾ڤ   ڦ   ڦ ﴿و

ويف ذلك يقول أبو سعيد السريايّف يف )رشح كتاب سيبويه( ُيتّج لكلمة 

  )ما أعظَم اهللَ(:

 )وفيه وجه رابع . وهو أن األلفاظ اجلارية منَّا عىل معانن ال جتوز عىل اهلل.

راة عليه محلناها عىل ما جيوز يف صفاته ويليق به، أال  فإذا رأينا تلك األلفاظ جم 

ن وخيترب  منا  ترى أن االمتحان منا واالختبار إنام هو بمنزلة التجربة، وإنام َيمتح 

من يريد أن يقَف عىل ما يكون وهو غري عامل به، واهلل يمتحن وخيترب ويبلو 

  ة وهو عامل بام يكون.بمعنى األمر ال بمعنى التجرب

، وإذا جـرى يف  ومن ذلك أن )لعّل( يستعمله املستعمل منـا عنـد الشـكِّ

كالم اهلل فإنام هو بمعنى )كي(. و)كي( يقع بعدها الفعل الذي هو غـرض  مـا 

ــه:  ــه، كقول  ﴾ىئ   ی   ی   ی   ی   جئ   حئ   مئىئ ﴿قبَل
ن أجلـه أمـَرهم ، معناه: كي تفلحوا. فالفالح هو الغـرض الـذي مـ[51]النـور: 

 بالتوبة. ومثل هذا كثري(.
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 قلت:

 «إن َمن»هم: )وإذا أبينا إال تغيري بعض هذه املصطلحات كقول بعض
منصوب عىل  «دعوت اهلل»فعل دعاء ال أمر و «اغفر يل»للعامل ال للعاقل و

د هذا فنمتنع من تسمية )غفور( صيغة مبالغة،  التعظيم( فإنه يلزمنا أن نطر 

 [20]الشورى:  ﴾ڭڭۇ﴿اهلل فعَل ترّج، و)عىل( يف نحو  و)عسى( يف كالم

حرف استعالء، ونمتنع من تسمية األسامء املذكرة مذكرًة ألهنا ت طلق عىل اهلل 

تعاىل، وهكذا. ويف هذا مع التكلف املذموم تغيري  حلقائق األشياء، وذلك أنك 

ل فيه أنه إذا قلت مثاًل يف: )رب اغفر يل(: اغفر: فعل أمر. فمرادك أن األص

يؤمر به، وليس جيب أن جيري هذا املعنى يف هذا املوضع ويف كل موضع. وإذا 

قلت: الرمحن: لفظ مذّكر. فإنك تريد أنه عىل قياس األسامء املذكرة ال املؤنثة. 

وال تريد أن مساّمه، وهو اهلل تعاىل، مذّكر. وقد ذكرت  أّن اهلل تعاىل ي ستعمل يف 

 صيغ أرشف ها وإن مل يكن موصوًفا هبا.وصفه واإلخبار عنه من ال

واملكر معروف، واالستهزاء معروف، والسخرية معروفة، فهل نغري ما 

 استقّرت عليه معانيها ألن اهلل تعاىل وصف هبا نفسه يف القرآن؟

│ 

  



             
 

513 
 

 (1)مسائل متفرقة في الضمائر
 

مضاًفا كان هذا املذكور أقرب مذكور، فإن  إىلاألصل أن يعود الضمري  -

 پ}إليه ال إىل املضاف إليه. ومنه قوله تعاىل: الضمري األصل أن يعود ف

. وذلك أن املضاف هو املتحدَّث [52]سورة إبراهيم: {ڀڀ ڀ ڀ پ پ

، وإنام املضاف ، وهو الذي يتقّلب يف مواقع اإلعراب فيتسلط عليه احلكمعنه

ن اللبس.  يعود الضمري إىل املضاف إليه إذا ولكن جيوز أنإليه كالتتمة له.  أ م 

. [53ر:]سورة غاف {ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}ومنه قوله تعاىل: 

أي: أظن موسى. وهبذا التقرير رّد بعضهم قول ابن حزم بأن الضمري يف قوله 

عائد إىل )خنزير( ال إىل  [121]سورة األنعام: {ے ے ھ ھ ھ}تعاىل: 

 )حلم(.

ن منع ذلك، ونظري هذا جميء احلال من املضاف إليه، فإن من النحويي م

ومنهم من أجازه برشوط، إذ األصل أن جتيء احلال من املضاف ال من املضاف 

 إليه.

س: هل جيوز أن يقال: )أهيام أفضل كذا أم كذا( مع ما يف هذا من عودة  -

 الضمري إىل متأخر عنه لفًظا ورتبة؟

، منها  ج: ي ستثنى من منع عودة الضمري إىل متأخر عنه لفًظا ورتبًة مواضع 

                                                           

 .( ن رش مفّرًقا يف تويرت وآسك يف أوقات خمتلفة1)
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أن يكون الضمري مبداًل منه عائًدا إىل بدله. ومنه قول العرب: )مررت به 

(. والضمري يف )أهيام( متصل باملبدل منه، فيجري جمراه، فكام جيوز أن  املسكي 

( كذلك جيوز )أهيام أفضل العلم أم املال(.  تقول: )ظفرت هبام العلم  واملال 

 وعىل هذا أراه جائًزا.

تكلم الواحد عن نفسه بضمري اجلمع كأن يقول: س: ما وجه إخبار امل -

 )وقد ذكرنا وقلنا(؟

راد بذلك غالًبا إما حكاية قول يشاركه فيه غريه من أهل مذهبه  ج: ي 

فيكون كأنام يتحدث بألسنتهم ملوافقتهم له، وإما عىل أن جيعل قارئ الكالم أو 

ذلك كام يقول السامع له بمنزلة املشارك له، كأنه موافق له ومساير عليه، و

املعّلم لطالبه: )قد ذكرنا يف املحارضة املاضية كذا وكذا( وإن كان هو املتكلم 

 وحده. وكذلك شأن الكاتب.

جيوز لك أن تشبع الفعل يف نحو: )أنت  صنعتي ذلك وأنت  فعلتيه(  -

باب، حكاها أبو عبيد عن  سواء أتصلت به اهلاء أم مل تتصل. وهي لغة عدي الرِّ

عنهم بإسناد عالن ال شّك يف صحته. ودقته. فأما إشباع )أنتي( هكذا أيب عبيدة 

كي هلذه اللغة. وقد وقع يف كتاب فخطأ حمض. ومل يثبته أبو عبيدة وهو احلا

علت بالياء فانخدع  البن األثري «البديع» وغريه تصحيف هلذه الكلمة إذ ج 

 بذلك بعضهم.

)ال يفطنون لعيب   جيوز أن حتّرك ميم اجلمع يف مثل قول الشاعر: -

َيس. وبه ضبَط حممد حميي الدين عبد  (. وهو أق  م  ه  م( بالكرس )جار  ه  جار 
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احلميد نظائر هذا يف )رشح محاسة أيب متام( للّتربيزّي. وجيوز أن حتّركه بالضم 

. (. وهو أشهر  وأجود  م 
ه   )جار 

ها، قال إىل قبيلة بعين يف ميم اجلمع لغتان اإلشباع واإلسكان. ومل ت نسبا -

والعرب مشرتكون يف جزم امليم ورفعها يف قوهلم: منهم ومنهمو، )الفراء: 

دى اللغتي، وعليكم وعليكمو، وكنتم وكنتمو. ال نعرفها خاصة يف قوم بإح

 . وقد مجع بينهام لبيد يف قوله:(كلهم يقولون القولي

 وهـــم  فوارســـها وهـــم  حكامهـــا

 

 

(، وتاء التأنيث س: ما فرق ما بي تاء الفاعل للمخا - طبة نحو )ذهب ت 

(؟   الساكنة نحو )ذهَبت 

ج: تاء الفاعل اسم ضمري له حمل من اإلعراب، وتاء التأنيث حرف ال 

  حمل له من اإلعراب.

والذي يدل عىل ذلك أن تاء الفاعل ال يليها فاعل ألهنا هي الفاعل. فأما 

( فـ)أنت( توكيد، وليس فاعاًل بدليل أنه جيوز حذفه وإن مل  قوهلم: )ذهبت  أنت 

  يتقدّم له ذكر.

أما تاء التأنيث فيليها الفاعل، تقول: )ذهَبت  هند(. وقد يكون ضمرًيا 

( أي هي.   مسترًتا نحو )هند ذهَبت 

فدّل هذا عىل أهنا حرف داّل عىل تأنيث الفاعل وحسب ال اسم ألهنا لو 

  هلا كام بينّا. كانت اساًم لوجب أن يكون هلا حمّل من اإلعراب، وال حمّل 
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إذا ول يت هاء الغائب ساكنًا صحيًحا نحو )من ه، أصابت ه( فسيبويه خيتار  -

اإلشباع )من هو، أصابت هو(. وبه قرأ ابن كثري. واملرّبد خيتار االختالس. وبه أقرأ 

 أكثر القّراء.

فأما إن كان الساكن حرف لي نحو )إلي ه، علي ه( فسيبويه واملربد متفقان 

  حان االختالس.عىل رج

( فتستغني بالضمة عن واو  - وا وقام  جيوز لك أن تقول: )الرجال قام 

ليا قيس.   اجلامعة. وهي لغة حكاها الفّراء ونسبها إىل هوازن وع 

( بإحلاق نون الوقاية؟ -   س: هل جيوز أن يقال: )فين ي حزن 

ن ( ج: ال جيوز هذا ألن نون الوقاية ال تلحق من حروف اجلّر إال )م 

  و)عن( نحو )منّي( و)عنّي(، وإنام تقول: )يّف( كام قال ابن كناسة:

، فــــإذا  يّف انقبــــاض  وحشــــمة 

ـــ ـــلت  نف ـــجيتهاـأرس ـــىل س  يس ع

 

ـــاء والكـــَرم     صـــادفت  أهـــل الوف

 وقلـــت  مـــا قلـــت  غـــرَي حمتشـــم  

 

 

 

 

 

 

إذا حكيَت كالم متكلم عنك بضمري املخاطب فلك أن تبقيه ولك أن  -

ل إذا ادعى إنسان أنك ظلمته: )قلَت: إنك ظلمتني( حتوله للمتكلم فتقو

  و)قلَت: إين ظلمتك(.

 ومن الثاين قول الشميذر احلارثي:

 فــإن قلــتم: إنــا ظلمنــا، فلــم نكــن

 

 ظلمنـــا، ولكنـــا أســـأنا التقاضـــيا 

 

 

 

 

 

 

   وهم إنام قالوا: )إنكم ظلمتم( فحوله لضمري املتكلم.
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 (1)لغابات جوعًاإعراب )جوعًا( في قوله: تموت الأسد في ا
 

  س: ما إعراب )جوًعا( يف قول الشاعر:

ــا ــات جوًع ــد يف الغاب ــوت األ س   مت

 

 

اجلوع هو  ج: ت عَرب كلمة )جوًعا( مفعوالً ألجل ه عىل الراجح، وذلك أنَّ 

. وأنا أبيِّ إن شاء اهلل كيَف كان اجلوع  سبًبا ثم أحقُّ املفعول ألجله 
سبب  املوت 

َ ال ي عَرب حاالً؟أن يكون سبًبا أم حقُّ 
  ه أن يَّكون مسبًَّبا؟ ومل 

ه لي ستهَدى به إىل ما ي شك ل من األمثلة  ، ولكني أذكر  فأما كونه سبًبا فجيلٌّ

  األخَرى فأقول:

ام أنَّ وقوَع  ، أوهل  إنام كان اجلوع سبًبا ألمرين  ال يتخّلفان يف كل سببن

. مسبَّبه، وهو املوت، إنام هو متعلِّق بوقوعه، ف َد املوت  ج  د اجلوع  و 
ج  لام و 

ه  َمن، وذلك أنَّه ال يكون  الّشء  متعلًِّقا وجود  م  عليه يف الزَّ وثانيهام أنَّه متقدِّ

بآخَر حتى يكوَن ذلك اآلَخر سابًقا له يف الوجود  كام تقِض بذلك البدهية 

من لوازم   العقليَّة. واجلوع  كام هو معلوم  سابق  للموت. وهذا األمر الثاين الزم  

. ل    األوَّ

ـه  منا مـن الكـالم، فمنهـا قول  وهذه مجلة  من األمثلة ن جري عليها مـا قـدَّ

                                                           

 ( يف املفعول ألجله.1)

 .هـ1250/ 1/ 41يف ملتقى أهل اللغة يف  ن رش
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، فهــل كــان [15]البقــرة:  ﴾ڄڄڄڄڃڃڃڃ﴿تعــاىل: 

؟ عل  سابًقا للحذر  عل أم كان الف    احلذر  سابًقا للف 

ال ريب أنَّ احلذَر هو السابق  إذ هو الذي محَلهم عىل أن جيعلوا أصابعهم 

  آذاهنم.يف 

. وظاهر  أنَّ ابتغاَءه [112]النساء:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿وقال: 

  مرضاَة اهلل هو الذي جعَله يفعل  ذلك، فهو إذن سابق  له.

  ومثال  آخر عىل ذلك قوله:

 
 
ـــاء ـــن اهليج ـــبَن ع ـــد  اجل  ال أقع

 

 

وليس أحد  يقعد عن احلرب يريد  بذلك اجلبَن، ولكنَّ اجلبَن هو الذي 

قع د عن احلر .ي    ب 

وتقول: )جئت  رغبًة يف التعلم( وأنت مل جتئ لرتغَب يف التعلُّم، ولكنَّ 

.
 
  الرغبَة يف التعلُّم هي التي جاءت بك، فهي سابقة  للمجيء

وملا كاَن املفعول  ألجله هو الباعَث عىل الفعل  كان جي ب أن يكوَن من 

ها. ومنها أفعال  الباطن  التي ال تظهر عىل اجلوارح  كاخلوف واملحبة  ونحو 

. عل  كامن  ال متثِّله احلواسُّ
، فإنَّه ف    اجلوع 

ه أنه من أفعال احلواسِّ ويكون عـىل  ه وظاهر 
ولكن قد يأيت املفعول  ألجل 

 ) ك: )جئت ـك رضَب زيـدن ياق  كقولـ   إذا كان معلوًما بالسِّ
تقدير مضافن حمذوفن

. وقد أجاز هذا من النحا ة أبو عيّل الفارّك، وهو تريد  جئت ك ابتغاء رضب  زيدن
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 ٺ ڀ ڀ﴿صواب لدليل  القياس يف احلذف  ودليـل السـامع  كقولـه: 

، وإنـام ذلـك عـىل  [451]البقرة:  ﴾ٺ ار من أفعال احلواسِّ ال الباطن  والرضِّ

ر بــ)ابتغاء(، فيكـون حـّد الكـالم )وال متسـكوهنَّ ابتغـاَء   مقدَّ
حذف  مضافن

ار( ار( ويكون )ابتغاء الرضِّ . الرضِّ   سابًقا لإلمساك 

ـه:  ، [57]النسـاء:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ومنه أيًضـا قول 

، فيكون التقدير: )والذين ينفقون أمواهلم طلًبا لرئاء  وذلك أن الرئاء فعل  حيسٌّ

  الناس(.

وتقول عىل هذا: )رضبت االبن تأديًبا له( أي: رضبت ه طلًبا لتأديبه ألن 

الذي محلك عىل رضب ه، إنام الذي  التأديب من أفعال احلواسِّ وليس هو السبَب 

  محلك عىل ذلَك طلب ه.

ا إعراب )جوًعا( حااًل فإنه ال يصح أن يُّعرب املصدر حاالً إال إذا  وأمَّ

جعلَت صاحب احلال  هو املصدر نفَسه عىل جهة املبالغة  كام قال تعاىل: 

ل وصوم  وضيف   [21]هود:  ﴾پپڀڀ﴿ وكام قالت العرب: )رجل  عد 

...(، فتقول: )جاء زيد  فَرًحا( بفتح الراء، إذا أردتَّ أن تبالَغ يف وزور  و طر 
ف 

ا إذا مل يكن يف املعنى ما يدعو إىل املبالغة  ه. فأمَّ ه فتجعله كأنَّه هو الفرح  نفس 
فرح 

فال جيوز أن يأيَت املصدر  حاالً، وذلك أنَّه إنام جاَء حاالً جماًزا ال حقيقًة، فأما يف 

شيئان متباينان، فاملصدر  دالٌّ عىل املعنى وحده، واالسم املشتّق  احلقيقة فهام

دال عىل املعنى وصاحبه، فلم يكن العرب  ليضعوا هذا موضع هذا إال لرضبن 
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  من الَعالقة بينهام هو ما ذكرت ه لَك. ولوال ذلَك مل جي ز.

 احلال  مصدًرا فبعضه
 
ا اآليات  التي است دلَّ هبا عىل كثرة جميء ا مفعـول  أمَّ

ــه:  ــه كقول ــجدة:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ألجل ــه:  [11]الس  ڌ ڌ﴿وقول

ــه: [10]النســاء:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ــها مفعــول  مطلــق  كقول ، وبعض 

. وبعض   [7]نوح:  ﴾وئۇئۇئۆئۆئ﴿
ألنَّ َ اجلهار نوع  من أنواع  الدعوة 

قليل  جيوز  أن يكون مفعوالً مطلًقا وجيوز أن يكوَن حاالً عىل جهـة  املبالغـة  إذا 

ــــه: اقتضــــاها  ــــام  كقول    ېئ   ېئ     ۈئ     ۈئ     ۆئ    ۆئ  ۇئ   ﴿امَلق

َمـر:  ﴾ ېئىئىئ وقلَّ أن ُيتمـَل املصـدر  احلاليَّـة وحـَدها دوَن  .[11]الزُّ

ًكا( إذا أردتَّ أن تبـالَغ يف 
ه: )جـاء زيـد  ضـح  م ذكر  ها، وهذا كاملثال املتقدِّ غري 

لـيس مـن أنـواع   بيان ضحك ه. وال جيوز أن يكون مفعوالً مطلًقا ألن الضحَك 

.
 
  املجيء

وإذن فليس األمر  كام زعموا من أنَّ املصادَر جاءت أحواالً بكثرةن. 

ها الزم  هلم. عائهم كثرَة ورودها ال يقيسوهنا، وقياس  م مع ادِّ  والعجيب أهنَّ

│ 
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 (1)إعراب )نحو( و)مثل( ونظائرهما
 

 لـ)نحو( و)مثل( ونظائرمها حالتان:

.األوىل: أن تأيَت بعد مت  ام  الكالم 

.  الثانية: أن تأيَت قبَل متام  الكالم 

ك: )الفاعل مرفوع  نحوفإن جاءت بعَد متام  الك
( «ذهَب الرجل  » الم  كقول 
.  الرفع  والنصب 

 فيجوز  فيها الوجهان 

لـةن جلملـةن قبَلهـا، ومـا كـان   مكمِّ
ا كلمة  واق عـة  يف مجلـةن أما النصب  فألهنَّ

ـا(. ومنـه  كذلَك جاَز نصب ه سواء   ًة نحـَو )هـذا ابنـي حقًّ أكاَنت اجلملة  توكيديَّ

 ﴾ىبيبجتحتختمت﴿وقوله:  [1]الروم:  ﴾ٻٻپپٻٱٻ﴿قوله: 
 أو تشبيهيًة نحَو قول  امرئ القيس: [77]النمل: 

 نطعــــن هم ســــلَكى وخملوجــــةً 

 

ك ألمـــــي  عـــــىل نابـــــل     كـــــرَّ

 

 

 

 

 

 

 العب يّس:
د  روَة بن  الور   ع 

 وقول 

ـــدوا ال يـــأمنون ا  قرتاَبـــه  وإن بع 

 

ـــر    ـــب  املتنظَّ ـــل  الغائ َف أه ـــوُّ  تش

 

 

 

 

 

 

 )نحو( و)مثل(. وت عَرب  يف 
ع  املسألة 

ل  يف التمثيلية  موض  أو متثيليًة. ويدخ 

ه من جنس   ر  عل  حمذوف  حذًفا واجًبا، وتقدِّ
هذه األنواع  مفعوالً مطَلًقا عامل ه ف 

                                                           

/ 14/ 1هـ ويف ملتقى أهل اللغة يف 1245/ 14/ 4( ن رش يف ملتقى أهل احلديث يف 1)

 .هـ1245
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ع املسألة )ينحو ره يف موض  ، فعىل هذا تقدِّ (. وهذه األنواع  جيمع  بينَها املصدر 

، أال تَرى أنَّك لو  ا تفصيل  لكالمن جمَملن قبَلها فيه  َدليل  عليها ولو باللزوم  أهنَّ

: )الف زم إذا دخلت عليه سمعَت قائاًل يقول  ( ثم سَكَت «مل»عل املضارع جي 

ثاالً وإن مل يكن لك بذلك سابق  علمن إذا عرفَت   ألمكنَك أن تستخرَج لذلَك م 

ك علاًم، ولكنَّه  د إىل علم  ( مل يز  . فإذا قاَل بعَدها: )نحَو مل يذهب  م  معنَى اجلز 

، فلذلَك امتنَع  َيَب ومحَل عنك مئونَة النظر  يف اللوازم  َل ودرأ الرِّ أطنَب وفصَّ

ه لغًوا. كر الفعل  فيها إذ كان ذكر 
 ذ 

له بمشتُق نكرًة كام أولتَ  ئوِّ ك: )مررت  وجيوز  أن تعرَبه حاالً وت 
ه يف قول 

 برجلن مثل ك( أي مماثلن لَك.

حُّ ألنَّه تقدير  
ه )أعني( فال يص   تقدير 

ا مفعوالً به  لفعلن حمذوفن أما إعراهب 

غري  جارن عىل كالم  العرب  وال موافقن أقيسَتها. ولو أجزناه جلاز أن يقال: )جاء 

 رجل  حممًدا( عىل تقدير  )أعني حممًدا(.

ه )وذلك( أو )وهـذا(. وأما الرفع  ف  تقدير 
عىل أن تعرَبه خرًبا ملبتدأ حمذوفن

م مـن الكـالم  َدلـياًل   املقاليَّة ألنَّ يف مـا تقـدَّ
وإنام جاَز حذف  املبتدأ هنا للقرينة 

. وقد قـرئ:  برفـع  )قـول(  [52]مـريم:  ﴾ڭ لوقا ڭ ۓ ۓ ے﴿عليه 

، فالرفع عىل أن يكون خـرًبا ملبتـدأ حمـذوف، والنصـب  
عـىل أن يكـون  ونصب ه 

. وقرئ أيًضا:   برفـع  [157]البقـرة:  ﴾ڱ   ڱ صابة ﴿مفعوالً مطَلًقا لفعلن حمذوفن

 برفـع [10]التوبـة:  ﴾ڭ   ڭ   فريض    ۓے   ۓ﴿: أيًضا وقرئ. ونصبها  (صبغة)
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م   التقدير عىل كلُّها ونصبها، (فريضة)  .املتقدِّ

ا بَحَسب موق   : )االسم  فإن جاءت قبَل متام الكالم  فإنك تعرهب  ها، تقول 
ع 

(، فتعرب  )مثل( نعًتا لـ)االسم( وإن كاَن غرَي موافقن له 
مثل  زيدن دالٌّ عىل ذاتن

، فال ي شرَتط فيها  إذ )مثل( و)غري( و)نحو( من الكلامت املوغلة يف اإلهبام 

: )مررت برجال مثل ك( و)رجلي مثل ك( عىل تأويل ها  ذلَك، أال ترى أنك تقول 

: )ما ُيسن بالرجل  مثل ك أن بمشتّق نكر . وحكى سيبويه من الصفة  ةن موافقن

ه باملعرفة  املشتّقة، أي بالرجل  املامثل  لك. ومنه قوله:  ل  ڤ    ﴿يفعَل ذاك(. وتئوِّ

. وجيوز أن جتعَله بدالً من [3]الفاحتة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 )االسم(. وجيوز أيًضا أن جتعَله حاالً عىل تأويل ه بالنكرة .

: وت قول  أيًضا: )هذا الّشء  مثل  ذلك الّشء( فتعرب  )مثل( خرًبا. وتقول 

. . وعىل هذا القياس 
 )رست  نحَو البيت( فتعرب  )نحو( ظرَف مكانن

│ 
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 إعراب بعض الأعلام المشكلة
 

ا؟ - س: هل ثبت عن العرب قدياًم إلزام )أبو( الواو رفًعا ونصًبا وجرًّ
(1) 

ين. واحتجوا بأهنم وجدوا بخّط عيل ريض ج: زعم ذلك كثري من املتأخر

اهلل عنه: )عيل بن أبو طالب( ووجدوا أيًضا بخّط بعض املتقّدمي نحًوا من 

ذلك يف ما شاكَله من األعالم. وقد غل طوا يف ذلك، فإهنم كانوا يرسموهنا واًوا 

ويقرءوهنا بحسب إعراهبا، نّص عىل هذا الفراء. وناهيك به، قال: )وبلغني أن 

هذا كتاب من عيل بن أبو »ب عيل بن أيب طالب رمحه اهلل كان مكتوًبا كتا

معاين »وهي ت عرب يف الكالم إذا قرئت(  ك تاهبا )أبو( يف كل اجلهات، «طالب

فهمه أيًضا قول ابن«112/ 5القرآن  . وي 
قتيبة: )ولذلك  . وهذا نّص بّي كافن

ألن الكنية بكامهلا  «يانمعاوية بن أبو سف»و «عيل بن أبو طالب»كانوا يكتبون 

صارت اساًم. وحّظ كل حرف الرفع ما مل ينصبه أو جيّره حرف  من األدوات 

نّي قيل: أبو طالب. ثم ت رك ذلك ع ل االسامن  واألفعال، فكأنه حي ك  كهيئته وج 

. وقد احتّج هبذا النّص بعضهم عىل صحة «413 تأويل مشكل القرآن»واحًدا( 

عله حجة عليهم، فإن الظاهر أن ابن قتيبَة يقرص ذلك عىل إلزام )أبو( الواَو. ول

 اخلّط دون اللفظ، وهلذا قال: )يكتبون(.

                                                           

للدكتور إبراهيم املدهيش « جميء أبو يف موضع نصب أو جر عىل احلكاية»( ن رش أصله يف كتاب 1)

 .هـ1253يف ذي الَقعدة عام 
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ولو كان األمر كام ادَّعوا لعرفه املتقّدمون. ولو عرفوه لنقلوه، وذلك 

 لكثرة ذكر أيب طالب وأيب سفيان وأيب هلب وأمثاهلم.

مها الواو يف مجيع ولو كان عيّل بن أيب طالب إنام كتبها بالواو ألنه ك ان يلز 

أحوال اإلعراب لكانت هذه لغته. ولو كانت لغته لكانت لغة قريش ولغة 

النبي ص عىل األقّل. ولو كان األمر كذلك لكان حكم كنية أيب هلبن كحكم 

 أبو هلب ڈڈ﴿كنية أيب طالب. ولو صّح هذا لقرأ مجيع القراء أو أكثرهم 

لساهنم يف الغالب. وهذا عَلم، وحّق ألن القرآن نزل عىل  [1]املسد:  ﴾ڑڑ

فظ وال تغرّي. ونحن ال نجد أحًدا قرأ بذلك إال ما حكاه ابن  األعالم أن حت 

 خالويه من أنه ق رئ بذلك من غري أن ينسبها إىل قارئ بعينه.

فأما هل جيوز أن ن لزم العلم يف زماننا الواو إذا كان ال يعرف إال هبا مثل 

 صار ألنه ذلك تصحيح إىل أميل وأجدين. أخرى مسألة فهذه  )أبو ظبي(؟

( خوفو)و( أرسطو: )قولك ومثله. بذلك خيّل  قد وتغيريه العلمية من جزًءا

ضمة، وذلك حفاًظا  قبلها واو آخره معرب اسم العربية يف يكن مل وإن بالواو

  عىل صورة العلم من التغيري.

 لعلة نفسها.وقد يشهد هلذا لزوم الواو يف نحو )سورة املؤمنون( ل

   (1)س: ما األوجه اجلائزة يف إعراب نحو )حممود شاكر(؟ -

:   ج: جيوز فيه وجهان 

                                                           

 هـ.1253/ 1 /2ن رش يف آسك يف  (1)
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ّم كّل أفراد األرسة   . وهو بَدل  يع  األول: البَدل. وكذلك أسامء األرَس 

(، فهو بدل  : )قال شاكر  وفعل شاكر  ألنك تقول لكّل منتسب إىل أرسة شاكرن

.   كّل من بعضن

إن كان مفرًدا كام يف )حممود شاكر(. وقد وجدت بيًتا رواه  الثاين: اإلضافة

 يف تصحيحه، وهو قول احل صي 
ل يشهد هلذا مع أن عموم القياس كافن املفضَّ

  بن احل امم:

ــةً  ــرن مالم ــد َعم  ــا عب  جــَزى اهلل عنّ

 

ــا   ــا أدّق وأألم ــهمن م ــدواَن َس  وع 

 

 

 

 

 

 

دوان هو ابن َسهم.   وع 

(.فعىل هذا تقول: )قال حمم ( و)حممود  شاكرن  ود  شاكر 

نِّي ]والد أيب الفتح (1) - سني وج  ي ورمزي وح 
هذه األسامء  )شوق ي ومحد 

ا  ُن([ وأمثاهل  عثامن بن جنِّي. وهو منقول عن الرومية، وليس منسوًبا إىل )ج 

ا بطريقة  تركيب ها، وذلك أنَّه ليس يف ها وإمَّ
ا بلفظ   إمَّ

 أسامء  منقولة  من األعجميَّة 

ه، فإذا أردتَّ أن حتكَيها باللِّسان  
 يف مجيع أحوال 

ن
 اسم  معَرب  خمتوم  بياء

العربيَّة 

.  العربيَّة 
 
َرى األسامء  العريبِّ وجَب عليَك أن جترهَيا جم 

:  وأنت حَي إذن بَي أمورن ثالثةن

ًيا ومررت  
َقها بباب  قاضن فتقوَل: )جاَء شوقن ورأيت  شوق 

ها: أن تلح  أحد 

                                                           

 هـ.1255/ 5/ 42هـ ويف املجلة الثقافية يف 1255/ 4/ 17ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف  (1)
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ه  واإلخالَل بشو ب  إحالَة االسم  عن وجه 
(. وهذا ضعيف  مرذول  ألنه يوج  قن

.  بصورت ه باحلذف 

 النّسب فتقوَل: )جاَء شوقيٌّ ورأيت  
 
َقها باملختوم  بياء والثاين: أن تلح 

يادة .  االسم  بالزِّ
 شوقيًّا ومررت  بشوقُي(. وهذا أيًضا يقتِض  تغيرَي صورة 

قها ب : أن تلح  يته والثالث   املتكلِّم  نحو رجلن سمَّ
 
ى باملضاف  إىل ياء املسمَّ

 ، ف والتغيري  واب  إذ  كان أحَفَظ لالسم  من الترصُّ بـ)غالمي(. وهذا أشَبه بالصَّ

ب الياَء باحلركات   ( وتعر  ي  ومررت  بشوقي 
ي  ورأيت  شوق 

فتقول: )جاَء شوق 

ه التي منَع من ظهورها احلكاية   ر  رة  عىل آخ  مَت احلكايَة ومل جتَعل  املقدَّ . وإنَّام لز 

والً فيه قبَل  ، وما كان معم 
َتَوًرا لإلعراب  ألنه معمول  فيه قبَل التسمية  ع  َره م 

آخ 

ل ه بعَض االسم  وكان ثاب ًتا  التسمية  فإنه َيبَقى عىل حال ه بعَد التسمية إذا كاَن عام 

، قال أبو ب رش  يَت غرَي حمذوفن غالمه أو غالمهام مل رجاًل ب رمحه اهلل: )ولو سمَّ

ل  يف كلِّ  ه األوَّ
حتّرف واحًدا منهام عن حاله قبَل أن يكون اساًم ولرتكَته عىل حال 

يَت رجاًل 443/ 4يشء( ]الكتاب  [، وقاَل أبو العباس املرّبد رمحه اهلل: )إذا سمَّ

، فاحلكاية ألنه عامل ومعمول في م  أق م  م  أو إن تق  م  أو مل تق  َتق 
ه إذا جئَت ل 

[ وقد جيوز لك أن تفَتح الياَء فتقوَل: )جاَء 51/ 1بالعامل  معه( ]املقتضب 

: )جاَء غالمَي ورأيت  غالمَي  شوقَي ورأيَت شوقَي ومررَت بشوقَي( كام تقول 

ومررت  بغالمَي( ألنَّك ملا أحلقَته بنحو )غالمي( جاَز لك فيه ما جيوز يف يائه 

. وهو مقَصد  من الفتح  واإلسكان  إال أ َدل  وأبَقى لصورة  االسم  نَّ اإلسكاَن أع 

.  يف العربيَّة 
 املرعيَّة 
د   من املقاص 



     
 

008 
 

)ابن سيده( و)ابن ماجه( ونحومها ال جيوز يف رأيي إلزام أواخرها (1) -

السكون، بل جيب أن ختضع لقانون العربية فتعرب إعراب ما ال ينرصف. 

 وجيوز إبدال هائها تاًءا.

 (2)ألوجه اجلائزة يف )االثني( علاًم عىل اليوم؟س: ما ا -

، وهي باختصار:    ج: جيوز يف )االثني( عَلاًم أربعة  أوجهن

ا ألنَّ لفَظه لفظ  املثنَّى،   نصًبا وجرًّ
 
ل: إعراب ه باأللف  رفًعا وبالياء األوَّ

: )االثنان  ]الرفع[    [(.اجلرّ ] االثني   –[النصب] االثني   –تقول 

ه ألنَّ مدلوَله  الثاين: ر  ه األلَف وإعراب ه باحلركات  الظاهرة عىل آخ  إلزام 

: )االثنان   ، تقول  : – االثنانَ  –واحد  (، قاَل الشاعر 
  االثنان 

ـــب عان   ـــيِّ بالس ـــاَر احل ـــا دي  أال ي

 

ــــوان    ــــالب ىَل امَلَل ــــا ب ــــلَّ عليه  أم

 

 

 

 

 

 

ب عان( اسم موضع. وهو تثنية )سب ع(.   و)السَّ

ه الياَء وحكاية كرس النون  فيه، تقول: )االثني  الثالث: إل  – االثني   –زام 

ه لكثرة   هذا جازَ  وإنام(. االثني   (، فلام مضافً  ذكر  ا إليه يف نحو )يوم االثني 

وه. ومثل  هذا )املؤمنوَن( للسورة  ا ألف  وا أن ينقل وه عن مَّ ه  ع رفعن كر 
وه موق  أوَقع 

                                                           

 هـ.1252/ 7/ 44ن رش يف تويرت يف  (1)

 هـ.1254/ 2/ 14هـ ويف املجلة الثقافية يف 1254/ 5/ 47ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف  (4)
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هم مرفوعًة، فلام أدخلوا عليها )سورة( املعروفة، فإنَّه كث ر دوراهن   ا يف كالم 

وا: )سورة  املؤمنوَن(. وتقول   وا صورَُتا فقال  وأضافوها إليها مل يشاءوا أن يغريِّ

أيًضا: )هذا كتاب  االختيارين لألخفش األصغر(. فإذا حذفَت كلمة )كتاب( 

(. ووقعت  )االختيارين( يف موضع  رفعن جاَز لك أن تقوَل: )هذا اال ختيارين 

  وهكذا يف حال  النصب  واجلّر.

ره،   حكايته وإعراب ه باحلركات الظاهرة عىل آخ 
ه الياَء مع ترك  : إلزام  الرابع 

: )االثني   ه عليهم طاَل  أنه وذلَك  ،(االثني   – االثنيَ  –تقول   حتى حمكيًّا استعامل 

وا وه أصَله نس  م هذا ىلع يدلُّك مدلول ه، َوفق عىل مفرًدا واعتدُّ  البحرين  : )قوهل 

( ثمَّ الب – البحرينَ  – م: )بلد البحرين  ( للبلد املعروف. وأصل  هذا قوهل  حرين 

(. وذلك يف حال الرفع. (، ثمَّ )البحرين    )البحرين 

وكلُّ هذه األوجه صحيح  إن شاء اهلل. واملتَّفق عليه منها الوجه األول ثمَّ 

 د  منِّي.الثاين. أما الثالث والرابع فاجتها

│ 
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 (1)مسائل متفرقة في باب الوقف
 

س: يف الدعاء املعروف: )اللهم أرنا فيهم يوًما أسوَد( هل جيوز الوقف  -

 عىل )أسود( باأللف )أسودا( مع أنه ممنوع من الرصف؟

 ج: جيوز لك يف الوقف عىل )أسود( ونحوه وجهان:

( ألنه ممنوع من الرصف، فال ينو ن، واأللف إنام األول: اإلسكان )أسود 

 يؤتى هبا يف الوقف بداًل من التنوين.

الثاين: الوقف باأللف )أسودا(. وذلك أن الرؤاك والكسائي حكيا أن 

لف لبيان الفتحة. وذكر من العرب من يقف عىل ما ال ينرصف يف النصب باأل

َمرا، وأمحرا(. «معانيه»قطرب يف   عن رؤبة أنه كان يقول: )رأيت ع 

ــ ــر وغــريه وهبــذا الوجــه ق ــو عم   ﴾ىئییی﴿رأ أب
 باملنع من الرصف يف الوصل وإثبات األلف يف الوقف. [2]اإلنسان: 

من األخطاء الشائعة يف إنشاد الشعر الوقف عىل تنوين املنصوب يف  -

 آخر الصدر بإبداله ألًفا، في وقف مثاًل عىل قوله:

 تقــول وقــد مــال الغبــيط بنــا مًعــا
 

 

 باأللف )مَعا(.

(، وذلك أن إنشاد البيت من الشعر والصواب إثبا ت التنوين )مًعا = مَعن 

                                                           

 .ت خمتلفة( ن رش مفّرًقا يف فسبك وتويرت يف أوقا1)
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قف عىل صدره فإنام هو عىل نية الوصل،  قائم عىل وصل صدره بعجزه، فإذا و 

في عطى لذلك حكم الوصل. ويدّل عىل صحة هذا امتناع الوقف عىل تنوين 

 املرفوع واملجرور باإلسكان كام يقتضيه حكم الوقف نحو:

ــون  ــَد املاض ــا فق ــدن وم ــل حمم  مث

 

 

 وكذلك امتناع الوقف عىل املختوم بتاء مربوطة باهلاء نحو:

 ففاضت دمـوع العـي منـي صـبابةً 

 

 

وكام وجب يف مثل هذه مراعاة حكم الوصل كذلك جيب الوقف عىل 

 نظريها، وهو تنوين النصب، بالتنوين ألنه هو مقتََض مراعاة الوصل.

│ 
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 (1)رسالة في مسألة )كل عام وأنتم بخ ير(

 

مة  مقدِّ

اًم صادًقا ونعوذ  بَك من إنا نس اللهمّ  ك  ل اًم راسًخا وفهاًم قاصًدا وح 
ألَك ع 

َبه ونوازع  الَغواية ونستهديَك إىل كلِّ خرين ونستكفيَك من كلِّ رُش  بوارق  الشُّ

الك  ليل  ونستعين ك عىل قلَّة السَّ  الدَّ
م  بَك من جور  الطريق  ومتاهة 

ونعتص 

د امل لوترصُّ  .هالك، إنَك واسع  الطَّول شديد  احلَو 

 أما بعد:

( بجميع  فهذه ر سالة  وضعت ها يف أحكام  مسألة )كلُّ عامن وأنتم بخرين

ها َور  اًل ف ص  . وقد كاَن الباعَث يل عىل ذلَك يها بمقدار  ما أسَعفت به احلال  مفصِّ

                                                           

ّجة( فرغت  من هذه الرسالة يف 1) ّل يف 1250 ذي احل  هـ. 1251 صفرهـ وطبعت ها يف كتاب مستق 

حة هلا فرغت منها يف  حة منقَّ كر لألخ حسي بن أيب هـ. 1224 املحّرموهذه نسخة ثانية مصحَّ والشُّ

د عهدي هبا فاضطّرين ذلك ملراجعته ا مرة أخرى واإلصالح  بكر إذ قرأ عيّل النسخة األوىل وقد بع 

منها. والشكر أيًضا ألخوّي الكريمي عامر اخلطيب والدكتور نبيل اللحيدان إذ نّبهاين عىل بضعة 

رسالة يف مسألة كل عام وأنتم بخري »وقد كان عنوان النسخة األوىل الكامل  هو أخطاء طباعية. 

نة مسائل نادرًة يف النحو والترصيف والبالغة وأصوهلن وكتبت   يف إهدائها: )إهداء إىل من  «.متضمِّ

أين عىل الفضائل وعّلمني حماسن األخالق أيب رمحه اهلل وريض عنه، وأّمي أطال اهلل بقاءها  نشَّ

(، وإىل أستاذنا الفاضل ذي اخلل ق الرفيع واملروءة الوافرة الترصيفي  )بأنعم حايَل غبطة ورسور 

اًل. وكنت خّطأت الكبري د. حسن بن أمحد العثامن أدام اهلل أن سنا به(. وأحلقت هبا فهرًسا مفصَّ

 .مل ا يأيت بيانه يف موضعه تراجعت عن ذلكثم  الصورة الرابعة
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ة  ما وقَع فيها مَن االختالف  بَي املتعاطَي للتصحي دَّ وكثرة  من  اللُّغويِّ  ح  ش 

د عليه   خاَض   ُياجُّ به أو أصلن يعتم 
. ثمَّ إين رأيت  هذه فيها من غري  سلطانن

 التي َُيتاج  إليها 
ا يف الكلمَة مَن الكل امت   العريبِّ لدَوراهن 

كلُّ ناطقن باللِّسان 

تة    وال خيتصُّ ، ال يستأث ر هبا طبقة  عن طبقاألعياد  واملناسبات  املوقَّ
هبا قوم   ةن

ها عىل ضعف  امل نَّة   تي للنظر  فيها وجتلية  الغامض  من أمر  دتُّ مهَّ ، فجرَّ دوَن قومن

م يكن يَل ب دٌّ من أن ، فلقبَل يب ذلَك عىل مسائَل مشكالتن . وقد أوق صور  الباع  

راَسها. فإن وجدتَّ ذلَك صواًبا
هلل تعاىَل. وإن وجدتَّه فمن ا أداوَرها وأطيَل م 

(، و عىل  :غري ذلَك فـ)الرأي  فيه خمطئ  ومصيب 

ـــ ــى املشــري  ومل جَي ــد ي صــيب  الفت  ق

 

واَب بعـد اجتهـاد     ـَهد  وي شوي الصَّ

 

 

 

 

 

 

 

.  وباهلل التوفيق 

 

 أبو قص

 فيصل بن عيل املنصور

 ريدةب  

 هـ1250/ 14/ 14
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َخل  َمد 

نِّئ هباكل عام وأنتم بخري) الرجل أخاه  ( كلمة تقال يف أيام األعياد، هي 

النِّعمة يف ما يستقبل من أعوام كام تمَّ له ذلك ودوام  ويدعو له بطول السالمة

 .يف عامه هذا

وهذه الكلمة ت ستعَمل بالواو وبدوهنا. فإذا فرضنا للواو حكمي رفَع 

َبها، حلكمي للكلمة بعد إسقاطها منها كان وفرضنا هذين ا )كّل( ونص 

ها  نذكر 
َورن ور أبلغ بّشء من التفصيل احلاصل أربَع ص   .ثم نبيِّ أيُّ هذه الصُّ
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 :األوىل

 ()كلُّ عامن أنتم بخرين 

 وإسقاط  الواو (برفع )كّل 

 .وهي صحيحة

ب ) ( مبتدًءا، و)عاموذلك عىل أن تعر  ، ، و)أنتم( مبتدًءا( مضاًفا إليهكلُّ

ا وجمرو)بخريو )أنتم ًرا متعلقي بخرب حمذوف تقديره )كائنون(، ومجلة ( جارًّ

) عائد من مجلة اخلرب عىل املبتدأ . وأما البخري( خرًبا للمبتدأ األول )كلُّ

 .فمحذوف. ويكون تقدير الكالم: )كلُّ عام أنتم بخري فيه(

ًبا األدَنى فاألدَنى جواز احلذف ودليل    .القياس. ونحن ذاكروه مرتَّ

 .لعائد املحذوف فيه من مجلة اخلرب: القياس عىل ما كان ااألول

 .، أي: وَعَده[10]احلديد: (1)وكلٌّ وعَد اهلل احلسنَى: ومنه قراءة ابن عامر

َلمي وإبراهيم النخعي وُييا بن وثّ و : ابقراءة أيب عبد الرمحن السُّ

حكم  اجلاهليَّة يبغونأف(2) :أي: أفحكم  اجلاهليَّة يبغونه[10]املائدة ،. 

: ) شهر  ثَرى، وشهر  تَرى، وشهر   ، أي: وشهر  (3)(مرَعى وقول  العرب 

 .تَرى فيه النباَت 

                                                           

 .141البن جماهد  ( السبعة(1

 .410/ 1، واملحتسب البن جني 55( خمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (4

 .من يرويه عن رؤبةن ع 50نبات ، ورواه األصمعي يف كتاب ال71/ 1رواه سيبويه يف كتابه ( (5
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 :(1)وقول  امرئ القيس

ـــركبتي   ـــىل ال ـــا ع ـــت  زحًف  فأقبل

 

ــــر    ــــيت  وثــــوب  أج 
 فثــــوب  نس 

 

 

 

 

 

 

يت ه هوث أي: فثوب  نس   .وب أجرُّ

ا يف وقول  تأبَّط رشًّ
وايات  بعض الرِّ

(2): 

ـــه ع  قوم  ـــجِّ ـــلٌّ ي ش ه، ك ـــع 
 يامص 

 

ــجَّ   ــدا لي ش
ــاَم الع  ــه ه ــا رضب   عاوم

 

 

 

 

 

 

ر النهشيلِّ   بن يعف 
 :(3)وقول  األسود 

ه  وخالــــــد  ُيَمــــــد أصــــــحاب 

 

ـــــل    ـــــد بالباط َم ، ال ُي  ـــــاحلقِّ  ب

 

 

 

 

 

 

ه أصحاب ه  .أي: ُيمد 

باديِّ 
 :(4)وقول  عديِّ بن زيد الع 

                                                           

ريُّ و  71/ 1ه برفع )ثوب( سيبويه يف كتابه ( روا(1 / 4يف روايته لديوان امرئ القيس  السكَّ

145. 

ه( هذا البيت ال (4 . وقد رواه برفع )قوم 
كام يف ( أبو متام يف محاسته أعرف أحًدا احتجَّ به من النحاة 

ه. 255/ 4رشح املرزوقي يف   وغري 

ده ثابًتا يف كتب 25املنسوب إىل النحاس يف رشح أبيات سيبويه  يفه اخلليل كام ( روا(5 . ومل أج 

مي إال يف كتاب اجلمل لك ذكر يف رشح   عىل أن ابن ما51يف النحو املنسوب إىل اخلليل  املتقدِّ

بَي  ما . ومل أجده يفأن أبا بكر األنباري أنشَده 515 /1ورشح التسهيل  15/ 1الكافية الشافية 

 .1051/ 14أيًضا أنساب األرشاف للبالذري . وراجع يديَّ من كتبه املطبوعة

السكرّي يف رشح أشعار أبو عبيدة كام حكى عنه أبو سعيد و 75الفراء يف املذكر واملؤنث ( رواه (2

يت يف األضداد املنسوب إىل األصمعي 177وقطرب يف الفرق ، 1/ 1اهلذليي  أبو ، و21وابن السكِّ

= 
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ــن يَن أم َم ــدَّ ــوَن ع ــَت املن ــن رأي  َم

 

ـــري    ـــام خف ـــن أن ي ض ـــه م  ذا علي

 

 

 

 

 

 

كان أحَد وجهي إعراب ه أن تلغَي  عَت برفع )املنون( ونصبها. فإذا رف

يَن( يف حمل رفع خرًبا. ويكون  املنون  ًءا، ومجلة )( مبتدرأيت( وجتعَل )َمن) عدَّ

 ( يف حملِّ نصبن العائد حمذوًفا. والوجه اآلَخر أن ت عمَل )رأيَت(، فتكون )َمن

يَن( يف حملِّ نصبن مفعوالً ثانًيا َل، ومجلة )املنون  عدَّ . ويكون  العائ د مفعوالً أوَّ

ان الوجهان ذكَرمها أبو . وهذالثاين عىل األول حمذوًفا أيًضا من مجلة املفعول

 (2)«أماليه». ومل جي ز النصَب. وأجاَزه ابن الشجري يف (1)«كتاب الشعر»عيل يف 

يَن( مفعوالً ( مبتدَل )َمنعىل أن جتع َل، ومجلة )عدَّ ًءا، و)املنوَن( مفعوالً أوَّ

خلت عليه يف حملِّ رفعن خرًبا لـ)َمن(. والعائد ( وما دلة )رأيتثانًيا، ومج

. ويكون  التقدير: ) آَخر جيوز أن . وعندي وجه  عّدينَه(َمن رأيَت املنوَن حمذوف 

ج عليه النصب، يَن(  خيرَّ َل، ومجلَة )عدَّ وهو أن تعرَب )املنوَن( مفعوالً أوَّ

يَن( مفعوالً ثانًيا، و)َمن( يف حملِّ نصب مفعوالً  ا لـ)عدَّ . وهذا الوجه أَسدُّ من مَّ

 .ذكَر أبو عيّل وابن الشجريِّ لسالمت ه من احلذف  

 

                                                                                                                                                                   

، وغريب 441/ 1وابن  قتيبة يف الشعر والشعراء ، 133السجستاين يف املذكر واملؤنث  حاتم

مها131/ 1احلديث   .437، 457/ 1، والبحرتيُّ يف محاسته ، وغري 

1) )1 /411. 

4) )1 /120. 
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ر بن توَلب وقول  النم 
(1 ): 

 فيـــــوم  علينـــــا، ويـــــوم  لنـــــا

 

ــــ  ــــوم  ن َس ، وي ــــاء  ــــوم  ن س  ـر  وي

 

 

 

 

 

 

 .أي: ويوم ن ساء فيه، ويوم ن رَسّ فيه

 :(2)وقول  أيب النجم  

يـــار  عيقـــد أصـــبحت أمُّ اخل   تـــدَّ

 عــــيّل ذنًبــــا كلُّــــه مل أصــــنع  

 

 

 : مل أصنعه .أي

 :( 3)وقول  اآلَخر

 ثــــالث  كلُّهــــّن قتلــــت  عمــــًدا

 

ـــــود    ـــــًة تع ـــــأخَزى اهلل رابع  ف

 

 

 

 

 

 

 .مًدا: قتلت هنَّ عأي

 :(4)وقول اآلَخر

 رَشُّ يوَميهــــــا وأخــــــزاه هلــــــا

 

ــــال  ــــدج مَج ــــد  بح  ــــت هن  رك ب

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .71/ 1( رواه سيبويه يف كتابه (1

بالرفع  51/ 4و  424، 120/ 1والفراء يف معانيه  برفع )كّل( 71/ 1( رواه سيبويه يف كتابه (4

، ومل ينّص عىل ضبطها. وراجع االنتصار البن والد 72/ 4، وأبو عبيدة يف جماز القرآن والنصب

13. 

 . 71/ 1( رواه سيبويه يف كتابه (5

 .110جع فصل املقال . ورا73واه أبو عبيد يف كتاب األمثال ( ر(2
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دج مجاًل فيه.  أي: رك بت هند  بح 

 .لعائد املحذوف فيه من مجلة الصلة: القياس عىل ما كان ا لثاينا

]سورة  {ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}: ومنه قوله تعاىَل 

 .ي: الذي بنوهأ [110التوبة:

 .وهو كثري فاش

 .لعائد املحذوف فيه من مجلة النعت: القياس عىل ما كان ا الثالث

، 27]سـورة البقـرة: {ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ}ومنه قولـه تعـاىل: 

 أي : ال جتزي فيه . [145

 .وهو أيًضا كثري فاش

ز حسن  عىل أن  ،وال فرق بي هذه املواضع الثالثة
فاحلذف فيها كلِّها جائ 

ًبا. وال جيوز أن يكون جمروًرا، إذ  لو جاز حذف  أو منصويكون العائد مرفوًعا 

يف إليه من اسم أو حرف. وهذا إجحاف  بيِّ   املجرور
، لوجب حذف  ما أض 

ا هو عائد  عليه، فإهنم قد أجازوه كام قالوا: ال أن يكوَن املبإ تدأ بعًضا من مَّ

َب  م: )رض  
من. وهذا نظري  قوهل   بدرهم(، إذ املنوان بعض  السَّ

من  منَوان  )السَّ

جل    .يريدون: اليد  والرجل  منه (1)(زيد  اليد  والرِّ

 :فإن قاَل قائل  

ذ    ۆئ ۇئ ۇئ}: ليـه يف قولـه تعـاىلف مع ما أضـيف إفام بال املجرور ح 

                                                           

 .110/ 1( الكتاب (1



     
 

001 
 

، وشـهر  ويف قول العرب: ) شـهر  ثـَرى، وشـهر  تـَرى {ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

ر بن تولبمرعَ   :ى( ويف قول النم 

 فيـــــوم  علينـــــا، ويـــــوم  لنـــــا

 

ـــــر    ــــوم  ن َس ، وي ــــاء  ــــوم  ن س  وي

 

 

 

 

 

 

ها.  وغري 

 :قيَل 

إذ حذوف فيها إنام هو تفسري معنًى ال تفسري إعراب، ما ذكرناه يف بيان امل

ه ئر ( عىل أن تكون هذه الضامأصل ها: )ال جتزيه( و)تراه( و)ن َساؤه( و)ن رسُّ

 .مفعوالً فيها

هوقد زعم النحاة أنَّ  وأنَّ انتصاَبه يف هذه  املفعول فيه ال ينوب عنه ضمري 

 :شواهد انتصاب  املفعول به جماًزا. وهو زعم باطل ألمرينال

ب :األول  .أنَّه خروج عن األصل لغري موج 

. وال جيوز أن ُيلَّ ملفعول به غري  معنى املفعول فيه: أّن معنى االثاين

مها يستقيم  أن  ، إذ المكان اآلَخر إال لرضب من املجاز. وهو ممتنع هنا أحد 

عي يف قول الشاعر مثاًل   :(1)تدَّ

ـــامًرا ـــلياًم وع دناه س  ـــومن شـــه   وي

 

 شديدن لـَدى الطَّعـن النِّهـال  نوافل ـه 

 

 

 

 

 

 

ى إىل مفعول، فلو جعلناه هو أن )ال د( يتعدَّ ، ألن )شه  يوَم( مشهود 
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لياًم( موضع  من اإلعراب   البدليَّة. وهي غري مرادة هنا، إال  املفعول ملا كان لـ)س 

ة عليها ضعيفة  .. ومثل ه قول ك: )اليوَم قمت ه( ألنَّ )قاَم( فعل  الزم  والقرينة الدالَّ

ه مفعوالً ب وقد يكون )اليوم( احلقيقة  إذا صَلح معناه  ه عىل جهة  ونحو 

نًا معنى )يف( كام لو قلَت: ) اليوَم(، فإذا قلَت:  شهدتُّ لذلك ومل يكن مضمَّ

نًا  )شهدتُّ اليوَم الصالَة( وجَب أن يكون )اليوَم( مفعوالً فيه، إذ  كان مضمَّ

كام  .[105]سورة هود: {ھ ھ ھ ہ} :معنى )يف(. ومنه قوله تعاىل

كام يف قراءة أنسن ريض اهلل عنه  مفعوالً به عىل جهة  املجاز  جيوز أن يكوَن 

ه ين  : وغري  وكام قاَل أبو كبرين اهلذيلُّ  [2]الفاحتة: (1)َمَلَك يوَم الدِّ
(2): 

 مَحلــــت  بــــه يف ليلــــةن مــــزءودةن 

 

ـــل    َل ـــا مل ُي  ه
ـــد  ن طاق  ـــا وَعق  َكرًه

 

 

 

 

 

 

َل ذلَك عىل املجاز  املرَسل  الذي عَ  يَّةولَك أن حتم  ألنَّ  (3)القت ه املحلِّ

َمن  واملراد ما فيه   الزَمن وعاء  لألحداث  والذوات  وحملٌّ ، من ق َبل أنَّ املذكوَر الزَّ

يخ  الّداللة  عىل متام  امللك  وإحاطت ه، . ووجه  البالغة  يف اآلية  الكريمة  ترسهلا

ين( ، َن ذلَك استعارًة مكنيَّةأن يكو . وجيوزفكأنَّه قال: )ملَك كلَّ ما يف يوم  الدِّ

                                                           

وإعراب القراءات  5وخمترص الشواذ البن خالويه  134/ 1( إعراب القرآن أليب جعفر النحاس (1
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َلكفيكون شبَّه اليوَم باألشياء احلسيَّة ال به، ودلَّ عليه ، وحذف املشبَّه تي مت 

. والوجه الثاين أحبُّ إيلَّ  لك. وكلٌّ حَسن  مجيل 
مه، وهو امل   من لواز 

ن
 .بّشء

فوه حذفوه كام حذصوًبا عىل أن يكون مفعوالً فيه فلامَّ كان الضمري من

ى . فإن مل يكن منصوًبا عىل إحدفعوالً به يف نحو )حممد  رأيت(حي كان م

( تريد  )مررت  به(  .هاتي املنزلتي امتنع حذف ه، فال جيوز أن تقول: )زيد  مررت 

 :فإن قالوا

مرَي َيردُّ األشياَء إىل ألنَّ الض عندنا نيابة  الضمري عن الظروف إنام امتنعَ 

عل بـظروف أن يتعدَّ ، واألصل يف الأصوهلا . أال تَرى أنك يف()ى إليها الف 

مت يف يوم  اجلمعة(تق مت يوَم اجلمعة( و)قد  : )قد  أبدلَت من االسم  ، فإذاول 

 .ك أن تظهَر حرَف اجلرِّ املحذوَف، إذ  كاَن األصَل وجب عليالظاهر ضمريه 

 :فاجلواب أن يقال

َتهام ثم بنيتم احلكم عليهام عيتم صحَّ متان ادَّ  مقدِّ
 .هاتان 

ل بـ)يففهي أنَّ األصَل يف الظأما األوىَل  ع 
ى إليها الف  . (روف أن يتعدَّ

مة غري صحيحةن  عَي يف وهذه مقدِّ يشء من األشياء أنه  ألنَّه ليس لك أن تدَّ

عى  أصل  لغريه أو جاَز أن  ةن من العلل  فيه الفرعيَّة  لعلّ إال إذا امتنَع استقالل  املدَّ

لَّ عنه ح فرعيََّته ، ولكن قاَم منيستق  ا ما امتنَع است  العلل  ما يرجِّ قالل  . فأمَّ

عى فيه الفرعيَّة  فنحو  قوهلم: )ذهبت  الشامَ  رَّ ، إ(1)(امل دَّ  األصل  فيه أن جي 
ذ 
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، فتقول: )ذهبت  إىل الشام( ألنَّ )الشام( اسم  غري  مبَهمن 
ال جيوز  باحلرف 

الفعل  َدليل  عليه. وإذن فهو فرع  عن نه ليس يف أل تصابه عىل الظرفيَّة املكانيَّةان

 .غريه

هوأ لَّ بنفس  ا ما جاَز أن يستق  ح فرعيََّته فنحو   ، ولكن قامَ مَّ من العلل  ما يرجِّ

لة   ، فإهنا فرع  عن  املثقَّ
فة  لَّ عنهاوإ نون  التوكيد املخفَّ . ن  كاَن جائًزا أن تستق 

لة نوني  ورأينا معنامها واحًدا ا واحدًة، ووجدنا املوذلَك أنا ملا وجدناها نونً  ثقَّ

ف  أشعَرنا هذا أهنا فرع  عنها
، إذ  كان من دأب  العرب  وأكثَر أحكامهام ال ختتل 

فوا ا يكثر دَورانه يف كالمهم أن يتخفَّ ا يف احلروف  مَع . وقد يفعلون هذمن مَّ

فها كام قالوا يف ) (، حتى أبَقوا منها السَي وحدَ عَدم ترصُّ ها، وكام سوف(: )سو 

ذ(. فلامَّ  ( وحذفوا من )منذ( فقالوا: )م  ( املشبهَة بالفعل  فقالوا: )إن  فوا )إنَّ خفَّ

عينا فرعيَّ  كانت عىل هذا الوجه   أنكَر أحد  فرعيَّة هذا الرضب  كاَن . ولو َتهاادَّ

ه حمتَماًل   .إنكار 

ا ظروف  الزمان  فهي منتصبة  أصالًة ألنَّ يف الفعل  َدلياًل  لَك وذ عليها،فأمَّ

ن داللتي، الداللة عىل احلدث بحروفه ، والداللة عىل الزمان  أنَّ الفعَل يتضمَّ

مها أصاًل لآلَخر. بب نيته ب تساوي الشيئي يف املعنَى أن يكوَن أحد  . أال وال يوج 

َبط ر(، و)دم ث( ليس أصاًل لـ)د َمث ر( وإن كان  ترى أنَّ )سب ط( ليس أصاًل لـ)س 

ب بَي الظرف  بمعناه. ولي ملجرور باحلرف  مثَل الذي بَي واالسم ا س التقار 

هام واحًدا ( حتى َيكوَن حكم  ( و)إن  ، أو )إنَّ
 .)سوف( والسي 

نا لهوهذا األصل  الذي  ، وهو ما و أحد  أنواع  األصول  يف النحو  ه عرض 
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يه )   .(1)( األصَل الواقعيَّ أسمِّ

ا ئَر تردُّ فهي أنَّ الضام وأما الثانية . وهذه قاعدة  غري  األشياَء إىل أصوهل 

ثر األمثلة  التي أوردوها ثانًيا، فإهّنم ، ومنتق ضة  عليهم يف أكردة أواًل مطَّ 

ك إذا أضفَت االسم إىل ، ولكنَّ افة املحضة عىل نيَّة حرف اجلرِّ مون أنَّ اإلضيزع

( و)هذا كتابه( ه إىل أصل ه، تقول: )هذا كتاب زيدن . وكذلك تقول: الضمري مل تردُّ

) ه( ومل ترّد احلرف املحذوف. ، )هذا دم  فإذا أضفَته إىل الضمري قلَت: )هذا دم 

: )هذا تراث ه( وال تردُّ التاء  ه إىل الضمري فتقول  : )هذا تراث(، ثم تضيف  وتقول 

إىل أصلها. وتقول: )عىَل( و)إىل(، فإذا وصلَتهام بالضمري قلَت: )عليه( و)إليه( 

ملا  إىل الياء وهي ليست أصاًل هلا، وإنام هي جمهولة  األصل   فرددتَّ األلَف 

 .مَت من أن هاتي الكلمتي حرفان، واحلروف  ال اشتقاَق هلاعل  

وا من األمثلة التي َيزعم ا ما ذكر  ردَّها إىل  ون أنَّ الضمرَي ملا اتَّصل هباوأمَّ

ب الأصل ها  . ومنها ما وقفمنها ما مل يوج  ، ولكن ليس ضمري  فيه الردَّ َع فيه الردُّ

َم بالردِّ  ، إذ  ليس يف اتصال  الضمري بالكلمةألجل الضمري ، مناسبة  تقتِض احل ك 

ها إن شاء اهللوإنام هو   .لعللن أخَرى نذكر 

وَن الالم (، فيكرس  م: )ل زيد مال  ، فإذا وصلوها بالضمري فمن ذلك قوهل 

(. واألصل يف الالم الفتحو لَّة الصحيفتحها فقالوا: )َله مال  حة لذلك . والع 

ألن  يف ما أرى مردودة  إىل تداخل اللغات، وإنام هي ليست اّتصاهَلا بالضمري  
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(. وقرأ سعيد بن من  العرب من يفتح الالم مَع الظاهر فيقول: )هذا املال َلزيدن

هم َلتزوَل منه اجلبال   وإن  : جبري . ومنهم َمن يكرسها [21]إبراهيم: (1)كاَن مكر 

ك(، فتداخلت اللغتان كام تداخَل قوهلم: )م تُّ  مع
املضَمر فيقول: )هذا املال ل 

 ) ( وكام تداخَل قوهلم: )قىَل يقيل  تُّ أموت 
تُّ أمات( فقالوا: )م 

أموت( و)م 

لَّة ذلك ما ذكره سيبويه. وجيوز أن و)قيل  يقىَل( فقالوا: )قىَل يقىَل( ، وهو تكوَن ع 

الَّ تلتبَس بالم التوكيد، فإذا اتصلت باملضَمر  ر ألَنأهنم كرسوها مع الظاه

م التوكيد ال تتصل بضامئر ألنَّ الردُّوها إىل أصلها، وهو الفتح، لزوال اللبس  

 .اجلرِّ 

) م: )أعطيتكم   إذ   ضمري قالوا: )أعطيتكموه(، فإذا وصلوها بالومنه قوهل 

د حكى يونس  عن ، فقكاَن أصل  ميم  اجلمع اإلشباَع. وهذا الردُّ غري  واجبن 

ه( : )إن . وقد العرب أهنم يقولون: )أعطيتكم  قاَل سيبويه بعق ب  هذه احلكاية 

ب  . وإذن  فلمفدلَّ هذا عىل أن التسكي معروف  ، (2)(الوصَل أكثر وأعرف يوج 

 .اإلضامر  الردَّ كام تَرى

ومنه قوهلم: )هذا َكزيد(، فإذا وصلوه بالضمري قالوا: )هذا مثل ه( ومل 

ثل( أصاًل للكاف، بل مها يقو لوا: )هذا َكه(. وهذا غري  مسلَّم به، فليست )م 
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اجكلمتان منفصلتان. كام أهنم أضافوها إىل الضامئر  :(1)، قاَل العجَّ

 وأمَّ أوعــــالن كهــــا أو أقربــــا

 

 

 :(2)وقال رؤبة

ـــال ـــاًل وال حالئ ـــَرى بع ـــال ت  ف

ـــــاظال ـــــّن إال ح ـــــه  وال كه  ك

 

 

: إنَّه ليس اإلضامر ذات ه  ذكَر سيبويه فإنا نقولعىل االضطرار كام فإن محلناه

ن ذلك قد ، ولكنَّهم ملا عل موا أإىل منع هم إضافَتها إىل الضامئرهو الداعَي 

وا عنه إىل )مثل(، إذ   َقل ظاهر  عدل 
ئهم إىل أن يقولوا: )هذا َكَك( ويف هذا ث  لج  ي 

ف الباب  وجيرَي عىل مَل يضيفوها إىل سائر  الضامئر  حتى يأت، وكانت بمعناه
ل 

ف منه كراهيًة  صورةن واحدةن كام حذف وا اهلمزَة من مضارع )أفعَل( وما يترصَّ

ل الكلمة إذا هم قالوا: )الجتامع  مهزتي   ( مثاًل أ   يف أوَّ م  ، ثم حذفوها مع َؤكر 

لَّةس ا لفعلن . وكام حذفوا الواَو إذا كانت فاءً ائر حروف املضارعة هلذه الع 

 وكرسة مضارع عىل
ن
، ثم حذفوها مَع سائر زنة )يفع ل(، وذلك لوقوعها بي ياء

مةأحرف املضارع لَّة املتقدِّ . ومن هذا الرضب  عندي خالًفا للرصفيِّي ة للع 

م عَي امل ضارع يف ما كان من األجوف عىل )فع ل يفَعل(. وذلك أنَّه ملا قاَم إبداهل 
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ف(فيها قالوا يف  (1)(سبب )التبادل احلَركيِّ  ، فكرهوا أن )خي َوف( مثاًل: )خَيو 

(  ، إذ  )رضَب(و  )نرَص(ختالَف بايَب   العي  فيها تصري بعَد )التبادل احلركيِّ
كانت 

راها فأبدلوها ألًفا طلًبا للتجانس  ل( و)يب ي ع(، فأجروها جم  و  حرَف مُد نحو: )يق 

ا والتشاكل   كها يف. وأمَّ ك ما   األصلما زعموه من أهنم أبدلوها ألًفا لتحرُّ وحترُّ

( فعلَّة يف غاية الفسادقبَلها قبَل  لَّة أن  )التبادل احلركيِّ ة الع  حَّ
ألنَّ من رشط ص 

وَن العريبُّ قد حلَظها بطبيعت ه. جائ ًزا أن يك ريبَة املتناَول للعقل  الباطن  تكوَن ق

ك الياء أو الواو ا يقتِض اإلبداَل إذوانفتاَح ما قبَلهام إنام  وأمر  آَخر، وهو أنَّ حترُّ

ا أن يكوَن ذلَك يف حالي  فال نظرَي له ، كان يف حالن كام يف )قاَم( و)باَع( فأمَّ

وها ألًفا صوتيَّةن نشأت عن ةن لعلّ  أواًل، وال مناسبَة فيه ثانًيا، ألهنم إنام أبدل 

 فال لياء املفتوحة مَع فتحةن قبَلهام، فإذا مل جيتمعا يف حالن أو ا اجتامع  الواو

َب لإلبدال    .موج 

ا ادعوا أن م: )آل(، فإذا وصلوها  ومن مَّ ه إىل أصل ه قوهل  اإلضامر ردَّ

 الثانية هاء   بالضمري قالوا: )أهله( ومل يقولوا: )آله(
. وهذا وهم ألنَّ أصَل اهلمزة 

،قديم   ه إىل أيب احلسن الكسائيِّ ع 
ا أضيفت إىل املضَمر يف قول   مرج  وذلَك أهنَّ

فاف بن ن  :(2)دبةخ 

                                                           

يسّمونه وهو ما  ،سمونه القلب املكاين. وتبادل حَركيوهو ما ي ،رضبان، تبادل  حريف( التبادل (1

 .اإلعالل بالنقل

 .51/ 1( راجع االقتضاب للبطليوك (4
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 أنا الفارس احلـامي حقيقـَة والـدي

 

ـــا  ـــَة آلك ـــي حقيق ـــام حتم  وآيل ك

 

 

 

 

 

 

ه.  ويف شواهَد غري 

، فإذا أضافوا الواو إىل الضمري قالوا:  ( يف القسم  م: )واهلل  ألفعلنَّ ومنه قوهل 

( ألنَّ الباء أصل  للواو ألنَّ ، ولكن ألجل  الضمري   . وهذا الردُّ ليس)ب َك ألفعلنَّ

هاالبا ف غري  ف ما ال يترصَّ ، فهي تترصَّ ا ، ء هي أمُّ حروف القسم  والعرب  من مَّ

ها بخصائص دوَن بعضن لغري  ما علةن إال التفنَُّن يف  ختتصُّ بعَض كالم 

لَّة شبيهة  باالعتباطيَّة. األوضاع  
لَّة الشبيهة باالعتباطيَّة هي التي وهي ع 

، والع 

ألن اعتداَد  اآلَخر. وإنام جعلناها كاالعتباطيَّةمن الكالم أوىَل هبا من  ليس يشء  

ا يف مواضَع أَخَر ال وترَكهم االعتداَد هب العرب هبا يف موضعن من املواضع  

ع  والتوسُّ
ه، وذلَك نحو  االستخفاف 

. أال تفسرَي له ألن كلَّ موضعن يطلب ها لنفس 

م أ ( مَع أنه ال رب  زيدن ضافوا اسَم الفاعل  إىل مفعوله فقالوا: )هذا ضاتَرى أهنَّ

َقل يف قوهلم: )هذا ضارب  زيًدا(
يَف إليها وحذفوا ث   حركة ياء املتكلِّم إذا أض 

، فإهنم التي ذكرناها جَتري هذا امَلجَرىة  التفنُّن . وعلّ املناَدى مَع أنه ال ث َقل فيها

صوا الوا صوا )ذو( بإضافتها إخصَّ ىل َو بجرِّ الظاهر  وأرسل وا الباء كام خصَّ

. وكام  أسامء األجناس، ومل يفعلوا ذلَك يف )صاحب( مع أن معنامها واحد 

وا إدخال )أل( عىل )بعض(، ومل يمنعوا إدخاهَلا عىل )جزء ( مع أهنام منع 
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سواء  
هذا بام  ، ومل يفعلوااإلضافَة إىل اجلمل   (. وكام ألزموا )إذا( و)إذ  (1)

ها ( وغري  باب  من األصول  لطيف  املسلك   ا. وهذيراد ف هام يف املعنَى كـ)حين

 العربيَّة
والبرص  بقواني   خفيُّ املأخذ، إذا أنت تدبَّرَته وحَذقَته أدركَت من فقه 

ها ما ال جتور  به عن الق
 .صد إن شاء اهللالعرب  يف كالم 

 ڈ ڎ } :ومنه حذف هم النون من مضارع  )كان( املجزوم  كام قال تعاىل

وا املحذوَف فقالوا: )إن ، فإذ[47]سورة غافر: {ڈ ا وصلوه بالضمري ردُّ

َؤيل يكن ه(  :(2)كام قال أبو األسود  الدُّ

ـــه ـــه فإن ن  ـــا أو تك  ـــإن الَّ يكن ه  ف

 

ــــا  ــــه بل باهن  ــــه أمُّ ــــا غذت   أخوه

 

 

 

 

 

 

، وإنام ألنَّ النوَن من )يكن( حرف  صحيح وهذا الردُّ ليس لذات  الضمري

. بةن وإنام حذفوه لعلّ  أصيلٌّ : مشاهبة  النون  حلروف  العلَّة، من ثالثة أشياَء  ةن مركَّ

ف ها ، وتطرُّ
باملعتلِّ الناقص  من  . وقد شبَّهوهاوكثرة  استعامل  هذه الكلمة 

( ونحَوها. فلامَّ اتصل  األفعال  
( و)مل يق  ، تقول: )مل يمش  َذف يف اجلزم  إذ  كاَن ُي 

فت قبضة  احل   ها فضع 
ف  م عنها، إذ كانت قد أدركته هبا الضمري أزاهلا عن تطرُّ ك 

وها عنه درجةً  ، فنقص 
ة املشبَّه  بالشبه  ال باألصالة  من حيث إن املشبَّه ال يقَوى قوَّ

                                                           

. راجع رشح املفصل ( اعتلَّ بعضهم لعدم دخول )أل( عىل )بعض( بعلة ال تثبت عند التمحيص(1

 .50/ 5البن يعيش 

وابن قتيبة يف أدب الكاتب  453نطق ابن السكيت يف إصالح املو 21/ 1( رواه سيبويه يف كتابه (4

 .114والسكري يف ديوانه  203
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 به.

ه إىل أصل هفهذا َعرض  لبعض  ما زعم نَّ . فمنه ما بيَّنَّا أوا أنَّ الضمرَي ردَّ

ب فيه الردَّ 
ه الضمري  إىل أصل ه، . الضمرَي مل يوج  . ولكن لعللن أخَرىومنه ما ردَّ

يَّة . وقد ، فال تقَوى عىل إخراج  املسألة عن أصل هاوإذن فهذه القاعدة غري  كلِّ

 كام تنوب  عن املفعول به علمَت أنَّ األصَل يف
 الضامئر  أن تنوَب عن الظروف 

امعَ واملفعول املطَلق   قد جاَء يف ذلَك بشواهَد كثريةن، منها قوله  ، وال سيَّام أن السَّ

 :(1)ثم قول الشاعر   [171]سورة البقرة: {ہھ ہ ہ ہ ۀ }اىل: تع

ـــامًرا ـــلياًم وع دناه س  ـــومن شـــه   وي

 

 شديدن لـَدى الطَّعـن النِّهـال  نوافل ـه 

 

 

 

 

 

 

 :(2)وقوله

ـــــام   ـــــا الّطع بُّه  ُي 
ـــــاعةن  يف س

 

 

ل لنا يف هذه املسألة قياسان  فقد حت  :صَّ

 .الضمري  َمناهَبابات  التي ناَب : القياس عىل سائر  املنصواألول

 الصحيحة التي ناَب الضمري  واآلَخر
ع من الشواهد  م  : القياس عىل ما س 

. وقد أوردنا بعَضها آنًفافيها م  .ناَب الظروف 

كام نَرى هي التخفُّف من ذ كر ما  (3)وعلة احلذف يف هذه األرضب الثالثة

                                                           

 .137/ 1( رواه سيبويه يف كتابه (1

 .54/ 1( رواه الفراء يف معانيه (4

 .( وهي حذف عائد اخلرب والنعت والصلة(5
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كر. أال تراهم  للفظيَّة املغنية عن هذاال حاجة إليه اعتامًدا عىل القرينة ا الذِّ

لَّة وغرَيها يف مواضَع كثريةن حذفوا املبتدأ واخلرب والفعل والفاعل  . هلذه الع 

غة للحذف  :فنقول: إهنا تقتِض أمرين ونحن نبيِّ حدَّ القرينة اللفظيَّة املسوِّ

وجود ما أغنَى عن املحذوف بلفظه أو معناه سابًقا ملوضع : األول

 .احلذف

َم للمحذوف هو الذي : وجود قرينالثاين ة ظنيًّا عىل أن هذا املتقدِّ ة دالَّ

 املحذوف. أغنَى عن

وكالمها ثابت هنا، فإن قولك مثاًل: )حممد رأيت( املحذوف  منه، وهو 

ا  ه. فهذا أمر. وأمَّ ر  ك 
م  ذ  الضمري املنصوب من )رأيت(، عائد  عىل )حممد( املتقدِّ

، ذكور هو الذي أغنى عن املحذوفامل، وهو ما َيدّل عىل أن هذا األمر اآلَخر

ه فمستفاد من طريق االنحصار  .إذ ليس يف الكالم غري 

 .ها، عَرضنا له بّشء من اإلجيازفهذا حدُّ 

َثمَّ فرًقا بي حذف عائد الصلة والصفة، وحذف وقد ذهَب سيبويه إىل أنَّ 

 .عائد اخلرب، فذكر أنه يف الصلة والصفة جائ ز مستحَسن، ويف اخلرب ضعيف

هوا طوله كام وذكر أن الفرق بي القبيَلي أن الصلة من مت ام املوصول، فكر 

باب( هوا طول )اشهيباب( فقالوا: )اشه  الياء منه. وكذلك الصفة. فحذفوا  كر 

 فيه
 
ا قبَله، فال طول يف ذ كر اهلاء ع عن مَّ

. وليس هذا يف اخلرَب، فإنه اسم منقط 
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 .(1)والصفة من بعض الوجوه بالصلةا اهلاَء فيه تشبيًها له وإنام حذف و

 :وهو قول مردود  من وجهي

ام ّلة يف مذهبهأوهل  ، إذ استحسَن حذَف الضمري من نحو : عدم  اطراد الع 

املوصول مع ، واعتلَّ لذلك بأن الذي رأيته فالن( ليكون )الذي رأيت فالن()

ا ي ستثَقل مري . واستضعَف حذَف الضصلته كالكلمة الطويلة. وهي من مَّ

نا(كوع يف نحو: )املرف ، واعتلَّ لذلك بأنه من متام َفى بنا فضاًل عىل َمن هو غري 

لة لة يف كال املثالي ثالث. مع أنَّ َكل  (2)الصِّ  .م الصِّ

د األوىَل  لَّتان متضادتان. فإما أن َيطر 
ن حذَف الضمري  وهاتان الع  فيستحس 

لة فيه ثابتة، وهي استثقال لع  ، إذ ااملرفوع كام استحسن حذف الضمري املنصوب

د الثانية فيستضع ف حذَف  طول ما هو بمنزلة الكلمة الواحدة. وإما أن يطر 

لة  العلة فيه أيًضا ثابتة، وهي كونه من متام الصِّ
، إذ  ن . وإما أالضمري املنصوب 

ًرا عَي بينهام فرًقا مؤثِّ  .ر. وإما أن يثبَت القياَس يف أحدمها دون اآلخيدَّ

َمه أن يرج   بطرد األ وىَل فإن قاَل  ع عن استضعاف حذف الضمري لز 

 .املرفوع

 وإن قال بطرد الثانية كانت علَّته فاسدة ألهنا استحسان يف مقابل القياس،

لة ثابت يف كالم اهلل تعاىل ويف الفصيح من إذ حذف  الضمري املنصوب يف ا لصِّ

                                                           

 .73/ 1( الكتاب (1

 .103/ 4( الكتاب (4
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 .كالم العرب

، مها ضمري رفع وهو عمدةَق إال يف كون أحد  فال فر وإن ادَّعى الفرق

مها أواًل و كون اآلَخر  و كون اآلَخر ضمرَي نصب وهو فضلة، أو يف كون أحد 

 .طرًفا

 .رقان ال يؤّثران يف احلكم  شيًئاومها ف

نت اللبسفإنا وجدنا ا أما األول أن حتذَف ما هو يف  لعرَب ال تبايل إذا أم 

يف باب التنازع يف كام  حلاجةإما استخفاًفا لعدم ا الكالم عمدة  حذَفها للفضلة

ذف املبتدأ واخلرب إذا كانا جواًبا  ( وكام ُي  قول الكسائي نحو )قام وقعد زيد 

ضارع املسنَد إىل كام يف امل لنحو )كيف زيد؟( و)من عندك؟(،  وإما استثقااًل 

نَّ باملعروف(أو ياء املواو اجلامعة   خاطبة إذا اتصلت به نون التوكيد نحو )لتأمر 

نَّ اليتيَم(و)لت  
وهذا نظري حذفهم احلروف األصلية والزائدة من الَكل م . كرم 

( وقوهلم يف الزائد: )اسَطاع( يف  د( )َسه( )أب 
: )يع  كقوهلم يف األصيلِّ

 .)استطاع(

ف: وأما اآلَخر فإنا نقول يف كالم أو جماورة الطَرف ال تكون  إنَّ التطرُّ

عتلُّ  ،وال علة ملنعه العرب علة إليقاع احلذف هبا إذا قامت احلاجة إىل وإنام ي 

ا أحقُّ بذلك كام يف ترجيح حذف دال  د الرأي بي شيئي فأكثر أهيُّ احلذف وتردَّ

ا لشبهها با )فرزدق( يف التصغري يادة وجماورُت  لتاء التي هي من حروف الزِّ

لَّة لكثرة احلذف حذف الالم من األسامء  كام يف كثرة الطرَف. وقد تكون  ع 

ثالثية نحو )أب( دون قلب ها ألًفا مع حتركها وانفتاح ما قبلها كام فعلوا  يف ال
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با(، بةن كام )عَمى ( و)ر  لَّة مركَّ لَّة أو جزًءا من ع  ه يف )َيكن ه(، أو ع  م ذكر   تقدَّ

يَّم(،  ال( كام قالوا: )ص  اًل( مجًعا دوَن )ف عَّ  إبداهلم )ف عَّ
لكثرة اإلبدال كام يف كثرة 

يَّام( وقلَّ نحو    .)ص 

جاَز أن يكون علَّة لكثرة حذف العائد املنصوب دون  فإذا استقرَّ هذا

 .أدَنى إىل وسط الكالم من املنصوباملرفوع ، إذ  كان املرفوع 

دَّ  قياس يف أحد النوعي دوَن اآلخروإن ادَّعى ال عليه بأن القياس ثابت ر 

م وأما حذف الضمري املرفوع . فيهام مًعا. فأما حذف الضمري املنصوب فقد تقدَّ

. وهي قراءة ُييا [112]األنعام: (1)متاًما عىل الذي أحسن  : فمقيس عىل قراءة

 .عَمر واحلسن البرصيِّ وابن أيب إسحاق واألعمش برواية الشنبوذي عنهبن ي

وقوهلم:  (2)(ومقيس أيًضا عىل قول العرب: )ما أنا بالذي قائل  لك شيًئا

 :(4)وعىل قول الشاعر (3)(وقوهلم: )دع  ما زيد  (3)()وال كَّ ما زيد  

                                                           

ه . ويظهر أنه نقَله من كتابعبيدن أيب روايًة ع 451/ 14 وتفسري الطربي 107/ 4الكتاب ( (1

ن ومفردة احلس 140/ 4، ومعاين القراءات أليب جعفر النحاس الذي مل يصل إلينا يف القراءات

 .235/ 4واملبهج يف القراءات الثامن لسبط اخلياط  472البرصي أليب عيل األهوازي 

 .عن اخلليل عنهم 107/ 4( رواه سيبويه يف كتابه (4

عن اخلليل عنهم. والصواب كتابت ها هكذا ألن )ما( فيها  471/ 4 كتابه ( رواه سيبويه يف(5

 .موصولة

يف اجلمل  . وهو كذلك44 41/ 1والفراء يف معانيه  103، 101/ 4( رواه سيبويه يف كتابه (2

 .75املنسوب إىل اخلليل 
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نــا  فكَفــى بنــا فضــاًل عــىل َمــن غري 

 

ــــبِّ النبــــيِّ حممــــدن إيانـــــا   ح 

 

 

 

 

 

 

 :فإن قيل

ة فيه  جَّ ي روايًة أخَرى ولكنَّ البيت ال ح  و  إذ ر 
(4): 

نـا  فكَفى بنـا فضـاًل عـىل َمـن غري 

 

 

 

 .أو يكون حممواًل عىل الرضورة

 :قلت  

عال يقَدح يف  ا رواية أخَرىالبيت من الشِّ إذا كانت  ر أن يكوَن مرويًّ

واية األوىل منقولة عن عامل ثقةا تّج به من العربمتَّصل ا لرِّ ومل  إلسناد بَمن ُي 

. وذلك أّن العرب ربام أنشدت البيت يكن فيها ما يدعو إىل ترجيح الوهم

عه، وتكوالوا وايات كلُّها حد عىل أكثر من وجه، فيتلقاه كّل عامل كام سم  ن الرِّ

عراء قد تغريِّ وغريه من الش صحيحة، قال ابن والد: )ألن الرواة عن الفرزدق

ا يوافق لغة الشاعر وخيالفهاوترويه عىل مذ البيت عىل لغتها . اهبها من مَّ

قد يستشهد . أال ترى أن سيبويه واحدولذلك كثرت الروايات يف البيت ال

عىل حسب ما غريته العرب بلغاُتا ألن لك . وإنام ذببيت واحد لوجوه شتَّى

، (1)(قول الشاعر شاهد إذا كانا فصيحيكام أن  لغة الراوي من العرب شاهد

عر ألوقال ابن  السريايف: ) ه وأنشده عىل وجه دون وجن العريّب الذي غريَّ الشِّ

                                                           

 .11( االنتصار (1
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تّج به عر له لكان ُي  ة. ولو كان الشِّ جَّ ه ح  انت كفقد ، وقال ابن هشام: )(1)(قول 

نشد بعضهم شعَر بعض ىل مقتَض سجيته التي ف ط ر ، وكلٌّ يتكّلم عالعرب ي 

 .(2)(تكّثرت الّروايات يف بعض األبيات. ومن هنا عليها

عن هذا  لكثرة  من يغف ل شيًئا من نصوص  العلامء يف ذلك وإنام أوردنا

رين َن املتأخِّ  .األصل  م 

 وايتي يف هذا البيت .عىل ثبوت الرِّ « معانيه»وقد نصَّ الفراء يف 

 :وأما ادِّعاء كونه رضورة فنقول

د إال يف الشعر: أحدُّ الرضورة روض املسألة يف كالمهم ثم ال تر  ، ن يكثر ع 

ا يغلِّب  .ظنِّ أهنا من الرضائرعىل ال فإنَّ هذا من مَّ

ها روض  ة بحركة أو حرك مكنَهم التغيري بإبدال حرف بحرفوأ فإن قلَّ ع 

ومل ُيك  أحد  العلامء الثقات  الذين يف زحافن ثم مل يفعلوه  من غري  وقوعن 

عر   .فال رضورةَ شاَفهوا العرَب أهنم ال يقولون هذا إال يف الشِّ

روض ، إذ كث   هذا البيت مل نجد َثم رضورةً فإذا أجرينا هذا األصل عىل ر ع 

هم عر هذه املسألة يف كالم  م  –، ولكنها وردت يف غري الشِّ  . -كام تقدَّ

 :فإن قيل

قد سلَّمنا بتساوي املسألتي مسألة العائد املرفوع ومسألة العائد 

                                                           

 .142/ 4( رشح أبيات سيبويه له (1

 .522 /4( رشح شواهد املغني له (4
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قت فيه العرب بي املنصوب ر أن يكون هذا من قبيل ما فرَّ
نك  ، ولكن ما ت 

كم دوَن اآلَخر فخ ن ليس بينهام فرق مؤثِّر البتةَ املوضعي اللذي ت أحَدمها بح  صَّ

مت ا( يف النداء فقالت:  كام فعلت يف تابعي املضمومي حيث لز  رفع تابع )أهيُّ

( وأجازت الرفع  ا الرجل  إذا  لنصب يف تابع غريها من املضموماتوا)يا أهيُّ

مت ًفا بأل، تقول: )يا زيد  الكريم  والكريَم( مَع أهنام َسواء  كان معرَّ  ، وكام لز 

ضموم إذا كان مضاًفا إضافة حمضة نحو )يا زيد  صاحَب نصب تابع املنادى امل

ر( وأجازت الرفع  والنصب يف تابعه إذا كان مفرًدا نحو )يا رجل  زيد   َعم 

 ؟سواء   وزيًدا( مع أهنام أيًضا

 :قلت  

أو بعَد  األلفاظ قبل تركيبها اإلعرايبِّ ، فرضب  يلَحق األحكام رضبان

ا ال صلَة له باإلعراب  تركيب ه ه ا من مَّ قت العرب  فيه بي . وهذا ربَّام فرَّ وأحكام 

ل اًم(امل اًم( ومصدر )عل مه( )ع  مه( )َفه   تركت . وكامتامثلي كام جعَلت  مصدر )فه 

يف سائر ومل تفعل هذا ، (1)(استعامل )وذر( مايض )يذر( واستغنت بـ)ترك

الكلم التي بينها تراد ف، فلم تستغن بـ)أتى( عن )جاء( وال بـ)دنا( عن 

، ومجوع كثرة لعلةن صحيحةضَعت  لبعض املفردات مجوع قلَّة . وكام و)اقرتب(

مع عروض هذه ها مل تفعل هذا بسائر املفردات  ، ولكنَّ يةوهي احلاجة املعنو

ل لل وضعيَّةاحلاجة فيها. وذلك أن ع 
ها ع  ل يف الوضع ، واألصل املفردات أكثر 

                                                           

كم(1  .يف الع لل ومن اخلطأ يف ما أرى إدخاله. ( االستغناء ليس علَّة، وإنام هو ح 



     
 

068 
 

 .أنه ال جيري عىل قياس

قت العرب  بينَهام   فرَّ
. اعتاللي   يف احلكم  فإنَّ فيهامو كلُّ أمرين  متامثلي 

ام االعتالل  لثبو ى أوهل  ا، أي: ال يتعدَّ ً
ت  احلكم  يف كُل منهام. وال يكون  إال قارص 

َعه . ( يف أحكام  اإلفراد  اية  هذا األمر  القول  بجواز  )ختصيص  العلل  وغ. موض 

ا االعتالل اآلَخر فهو االعتالل  للتفرقة  بينَهام ه مجيًعا إوأمَّ لَّة ا. ومرجع  لتفنُّن  ىل ع 

ها. ويف األوضاع   كر 
م ذ   .ان  هلذه املسألة  بأوسَع من هذا. وسيأيت بيقد تقدَّ

بعد تركيبها من  ، وهو ما يلحق األلفاظورضب  آخر من األحكام

، فهذا ال أو نحوها عالمات اإلعراب أو التقديم والتأخري أو احلذف والذكر

دت العلةجيوز أن يتخلَّ  ج  م فيه إذا و  ا، ذ  كان كالمً ، إف احلك  ألصل  يف واا تامًّ

. فكّل ما ثبت فيه السامع واية الكالم التاّم القياس  واملحاكاة  ت به الرِّ من  وصحَّ

ام مقبول لصاحبه بالوَهم  أوغري رضورة أو تأويل سائغ يرصفه عن وجهه،  اُتِّ

ه وضبط  علَّته جاز واخلطأ  .اا واحدً وإن كان شاهدً  القياس عليه بعد إحكام  حدِّ

ًراوال جيوز التفرقة يف احل  .كم بي ما ال فرَق فيه مؤثِّ

فقد أجاز فيها أبو عثامن املازينُّ  املورَدة يف االعرتاض فأما املسألة األوىَل 

ا الناَس((1)القياس ( و)يا أهيُّ ا الناس  مع أنه مل ي سمع فيها إال  ، فتقول: )يا أهيُّ

( و)يا زيد  الكريَم( الذي مل يَر فرًقا بينها وبي . وذلك أنهالرفع    )يا زيد  الكريم 

 .ثبَت فيه الوجهان الرفع والنصب

                                                           

 . 205/  5( معاين القرآن وإعرابه للزجاج (1
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حي أدرك أن العرب ال  و عثامن يف االحتجاج هبذا األصلوقد أصاب أب

ق بي امل كم إجراءه عىل الفرع تامثلي يف األلفاظ بعد تركيبهاتفرِّ  ، ولكنَّه مل ُي 

ى بي املسألتي. وما مها بسواء،  ا( اسم  فسوَّ إذ بينهام فرق مؤثِّر، وذلك أن )أهيُّ

ه. فلامَّ  ، فهو حمتاج  موضوع  عىل اإلهبام  جمهول  اجلنس   أبًدا إىل اسمن بعَده يفرسِّ 

 تبَعه هذا املفرسِّ  عىل اللفظ  وامتنَع إتباعه عىل املحلِّ وجَب أن ي كان كذلك

ه عىل املحلِّ  ر انفصاله من مَّ حت ألنك ال تتبع  ا قبَله واستغناَءه عنه. وذلَك ى تقدِّ

ا يشب ه هذا عاف هم جميَء احلال  من وإن كاَن ليس مثَله استض ممتنع  هنا. ومن مَّ

ها بالنعت  ألنَّ ال النكرة   منها إىل بيان   نكرَة أحوج  إىل بيان  حقيقت ها وختصيص 

، عىل خالف  احلال  ح ا ألن النعَت من متام  املنعوت   .اهل 

ا يبيِّ  ب الكثرية  فساد مذهب املازينِّ أن هذا األسلوب من األساليومن مَّ

ولو يف  الدوران يف كالم العرب، فلو كانوا يرون ما ذهب إليه لبلغنا ذلك عنهم

 .احد، مع أنه قد بلغنا ما دون ذلكشاهد و

امع  وأنَّ ا  هبذا بطالن قياسهفقد تبيَّ  ق  للسَّ
قوَله  وأنَّ  لقياس الصحيح مواف 

 .أيًضا لإلمجاع  العَدميِّ للعرب  فهو خمال ف   هذا القياَس  كام خالَف 

ر  وأما املسألة الثانية فالصحيح فيها جواز الوجهي )يا زيد  صاحَب َعم 

فاًقا للكوفيي ر( و  ع: )يا متيم  كلُّكم، إذ س  وصاحب  َعم 
و) يا زيد  بن   (1)(م 

                                                           

 . 552/ 5ابن مالك يف رشح التسهيل  ذكر( رواه األخفش كام (1
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رن  (َعم 
عاه سيبويه و مبط  . وه. وال فرق بي التوكيد وغريه من التوابع(1) ل ما ادَّ

ق  . من اإلمجاع وأنَّى له أن يعلم أن العرب قد اجتمعوا كلُّهم عىل هذا مَع تفرُّ

هم ا ما ذكَره اخلليل  من القياس فضعيف  ال . وأمَّ منازهلم وقلَّة استعامل ه يف كالم 

 .يقوم  

سم الوإنام هو مشبَّه با املوصول بصلته ليس اساًم واحًدا،: أن (2)ثانيهام

بِّه الّشء بالّشء. الواحد من حيث كان يف تأويله ه عىل  وإذا ش  مل جيب إجراؤ 

( . أال ترلكان إياه، إذ لو كاَن كذلَك سنن ه يف كلِّ حالن  اهم شبَّهوا )لعلَّ

( يف خربه يأخذ سائر أحكامه كإعراب ، ولكنه مل بـ)عَسى( فأدخلوا )أن 

االسم املوصول باسم الرشط . وكام شبَّهوا مدخوله واتصال الضامئر به

فأدخلوا الفاء عىل خربه ومل يعطوه سائر أحكامه، كحكم  إعراب  الفعل  الذي 

روا . وكام شبَّهويليه ا )ال نول ك أن تفعَل( بـ)ال ينبغي لك أن تفعَل( فلم يكرِّ

روها يف )ال ينبغي(، ثم مل خيرجه هذا عن اسميَّت ه . عىل أنا لو )ال( فيه كام مل يكرِّ

عاء أن  صول بصلته اسم واحد عىل احلقيقةلَّمنا أن املوس ًغا الدِّ ملا كان هذا مسوِّ

ذف  استخفاًفا لكثرة االستعامل ، فإنا وجدنا العرب حتذفالطول فيه سبب  للح

ف للطول كام فعلوا يف )مل أو استثقاالً لغري ا ولعدم  احلاجة   ا حتذ   أكثر من مَّ
لطول 

( و)ال أد ( و)مل أ َبل  (. وكام مثَّلنا سابًقايك  . وال يكادون ُيذفون من الكلمة ر 

                                                           

 . ويه عنهعن ابن خال 55/ 4( رواه األخفش كام ذكَر ابن مالك يف رشح الكافية الشافية (1

رّد هبا قول  سيبويه( ثاين األ(4  .وجه التي ي 
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ا إال قلي .شيًئا لطوهل  م عىل احلمل  عىل القليل   اًل، واحلمل  عىل الكثري مقدَّ

ثَبت أنَّ  . وإذا ثبت هذاونخلص من هذا كلِّه إىل إبطال  اعتالل سيبويه

نتم بخري( جائز من مجلة اخلرب عىل املبتدأ يف قوهلم: )كلُّ عام أحذف العائد من 

: ) كلُّ عام أنتم بخري إياه (. غري قبح وال ضعف، عىل أن يكون التقدير اإلعرايبُّ

 .والً فيه ال مفعوالً بهوي عرب الضمري مفع
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 :الثانية

 ()كلُّ عام وأنتم بخري

 وإثبات الواو برفع )كّل(

 .وهي صحيحة

( مبتدًءا ، وهو مضاف، و)عام( مضوذلك عىل أن  اًفا إليه، تعرب )كلُّ

وخربه حمذوف تقديره )يأيت( أو )يمّر(، والواو حالية، و)أنتم( مبتدًءا، 

ا وجمروو)بخري (، ومجلة )أنتم كائنونًرا متعلقي بخرب حمذوف تقديره )( جارًّ

 . يف اخلرب املحذوف( يف حمل نصب حاالً من الضمري املسترتبخري

أنَّ يف سالم  الرجل   . وذلَك ( للقرينة احلاليةوإنام جاز حذف خرب )كّل 

ت وتمَّ عىل الرجل  إذا لقَيه يف ا ف ه كلٌّ منهام، وهو أنَّ سنًة قد مرَّ  معنًى يعر 
يد  لع 

ها  العيد  . أال تَرى أنَّ كالًّ منهام يلَقى صاحَبه وهو عامل  بانقضاء سنةن عىلمتام 

، فإذا قاَل لصاحبه: )كلُّ عامن وأنتم بخري ( فكأنَّه املايض وحلول  عيدن جديدن

. هذا العام  قد أَتى وأنَت بخري فكلُّ عامن يأيت  وأنت بخري( إذا كانَ يقول  له: )

ه بلفظ ه فلامَّ كاَن هذا املع ا انعقدت عليه قلوهبم استغنَوا عن ذ كر  نَى من مَّ

 .فحذف وا )يأيت( لداللة  احلال  عليها

َد نظائَر تشهد  انبغَ  احلذَف إنام كاَن هلذه الداللة  فإذا استباَن أنَّ  ى لنا أن نور 

ًة لذلك وبرهاًناالعتداد ا  اجلائز لتكوَن حجَّ
 .لعرب  هبا سبًبا للحذف 

 :فمن هذه املواضع  

 :: يف اخلرباألول
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ًطاحكم  وذلك قوهلم: ) ًطا(، فحذفوا (1)(ك مسمَّ ك لك مسمَّ ، أي: )حكم 

، إذ  كاَن معنى هذه ال كلمة  )أن حكَمك نافذ  ال اخلرَب وما يتعلَّق  به هلذه الداللة 

) َردُّ ا تقاي  ه. وذلَك أهنَّ َم يف قضيَّة وأجيَز حكم  كِّ ، فكاَنت هذه ل للرجل  إذا ح 

ًة عىل  . اخلرَب املحذوف  احلال  املشاهدة  دالَّ

 :فإن ق يل

ة واية شاذَّ  .ولكنَّ هذه الرِّ

 :قلت  

م أنَّ َثمَّ فرًقا بَي احلاالت   ض بعد تر قد تقدَّ كيب  الكالم  وبَي التي تعر 

رَب جيعلوَن لكُل منهام فقد ذكرنا أنَّ الع، ألفاظ  اللغة وأحواهلا قبَل الرتكيب  

اًم  ك  ، واألصَل يف األلفاظ  ، وأنَّ األصَل يف مح  ض بعد الرتكيب  القياس  ا يعر 

امع   وما خيتل ف عليها من األحوال   فونَ السَّ يف  ، وأنَّ هذه القضيََّة جعلتهم يترصَّ

هم من غري التزامن بقياسن  لرضب  الثاين بام يستهوهيما ن ه طباع 
وما تستحس 

قوا بَي املتامثلي   وا إىل الرتاكيبمتلئُب، وأهنم ربَّام فرَّ َم جع . فإذا صار  ل وا احل ك 

قة بَي الرضبي  . واحًدا ال خيتل ف    .فهذا أحد  ما جرَّ إليه هذا األصل  يف التفر 

                                                           

ميل يف أحد  كتب ه املفقودة  . وقد نقَل ذلَك عنه أبو (1 منصور األزهري يف ُتذيب ( رواه النرض بن ش 

يف ما بي  ، ومل أجد ذلك245/ 5يف املخصص  ةزيد كام حكى عنه ابن سيد ، وأبو523/ 14اللغة 

. وهو من الكتب يف الغريب املصنف أليب عبيد، فلعلَّه من كتاب األمثال له يديَّ من مصنَّفاته وال

وال يزال . 531ر ابن خري األشبييل يف فهرسه التي محَلها أبو عيل القايل معه إىل األندلس كام ذك

 مفقوًدا.
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وأحواهَلا قد يكث ر  الّشء  منها  ، وهو أنَّ األلفاظَ ه اآلنَ وأمر  آَخر  نذكر  

، فإذا وجدناه كذلَك   عرضت هلم ووجدناهم كلَّام حتى جيرَي عىل حذون واحدن

ة  قصدوا إليه  هم حتى صاَر عنَدهم عل  احلاجة  املعنويَّ ن يف كالم  منا أنَّه قد متكَّ

وا، فجاقياًسا و. فإذَز لنا أن نقيَس عليه كام قاس  ا هذا القياَس يف ا رأيناهم خالف 

وها ومل نق س واستعملناها كام استعمل  بعض  األلفاظ  حكمنا عليها بالشذوذ  

حوا عَي )استفعَل( فقالوا: )استحَوذ( وا عن  عليها. وذلَك كام صحَّ فخالف 

ا أعلُّوه، وكام قالوا: )استجاَب(اجل  األعَظم  من مَّ
د السي  معنًى  فلم مهور 

تف 

وا هبا يف معاين السِّ  ًدا عن )أجاَب(زائ    التي اعتدُّ
وا عن  األصول  . وكام ي  فخرج 

وهاجعل وا ألكث ع  قياساتن ثم خالف   يف اجلم 
ذلَك فعل وا يف . وكر املفردات 

 الثالثيِّ 
اب  من . ولوال ما ثبَت لنا باالستقراء من طرد هم بعَض األبومصادر 

امع   وجَه أن يكونَ لكاَن ال هذا الرضب  طرًدا غالًبا ها مجيًعا إىل السَّ ع 
 .مرج 

إىل إجازة  استعامل  ما يقِض  (1)«النحو الوايف»ن يف وقد ذهب عباس حس

بنسبة  هذا  . واستظهَر لذلَك در الثالثيَّة مَع وجود  السامع  به القياس  يف املصا

. وهذا الرأي  جمانب  الصواَب 
 
ملا ذكرنا من أنَّ األصَل يف  القول  إىل الفراء

، وأنَّ القياَس إنام هو امع   السَّ
العرب  متى ما  سبيل  إىل إدراك  مذاهب   املفردات 

امع   د السَّ
ق  اف  اء . وأمَّ  إىل الفرَّ

مه إ نسبة  هذا القول  ليها بعض  أهل  العلم  فقد تقدَّ

                                                           

1) )5 /175. 
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ه إال خطًئا، فقد روى ثعلب  يف  عن الفراء أنَّه  (1)«أماليه»السابقَي. وما إخال 

ك يف قال: ) ول(إذا مل ي سَمع يف املصدر يشء  يشرت  ع  ل والف  َن ثعلب  . وقد كاالَفع 

اء علياًم بمسائ ل ه ذا . والذي َرواه عنه كام رأيَت أنَّه إنام جييز هحافًظا لكتب  الفرَّ

ه امع  فإنه ال جييز  ا إذا ثبَت السَّ . أمَّ  يشء 
، فهو يف هذا إذا مل ي سمع يف املصدر 

 .موافق  لسيبويه

ا الرضب  الثاين ، فإنَّه ل بأحوال  الكلمة  بعَد الرتكيب  ، وهو ما يتَّصوأمَّ

يًسا وإن  كاَن مَتى ثَبَت الشاهد  منها عن  ا لعرب  من غري  قادحن يقَدح فيه  كاَن مق 

ه   ثمَّ اطِّراح 
ه بالشذوذ  حَّ وصف 

ومنع  شاهًدا واحًدا. وإذا كاَن كذلك مل يص 

وا : م بقراءة محزةَ . ولذلَك فإنَّ املسلِّ القياس عليه   ق  اهلل الذي تساءلوَن به واتَّ

ال حميَص له عن إجازة  عطف  الظاهر  عىل الضمري  [1]النساء: (2)واألرحام  

من أحوال   ألنَّ العطَف  ارِّ اعتامًدا عىل هذه القراءة  املجرور من غري إعادة  اجل

 .نا أنَّ ذلَك مبنيٌّ عىل القياس  . وقد ذكريب  الكلمة  بعد الرتك

، وأنَّه مَع ذ ال يكون  إال يف الرضب  األول  فقد رأيَت أنَّ احلكَم بالشذو

ا هذا الرضب   ز  أن يستعَمَل، بل ربَّام كاَن هو األفصَح. وأمَّ
م  ذلَك جائ  فإنَّ احل ك 

: هو  ألنَّه إن كاَن رضورًة فال يقاَل: هو عليه بالشذوذ ممتنع   ، وإنام يقال  شاذٌّ

.  .رضورة   ه فهو خطأ وَسهو  وإن كاَن خطًئا من قائله وسهًوا مل يوافقه عليه قوم 

                                                           

 .41والشافية البن احلاجب 155/ 4. وراجع مثاًل ديوان األدب للفارايب 443/ 1( (1

 .441( السبعة البن جماهد (4
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ه َكم عليه باخلطأ. وإن ثبَت عىل وجهن وال جيوز استعامل  ن  كأ ال يمكن  أن ُي 

. راَد بشذوذه أن ما جاَء ع يكوَن يف كالم  اهلل تعاىَل فال يقال  : هو شاذٌّ ىل إال أن ي 

رادَ د قليل  مثل ه من الشواه ا أن ي  عَ  . فأمَّ م  قَبل كام س  وال يقاس  عليه  بذلَك أنَّه ي 

م يف املثل: )عَسى الغوير  أبؤًسا ا قوهل  . أمَّ ه، فإنا  (1)(فباطل  فهو عنَدنا َمقيس  بحدِّ

، وذلَك أنَّ من األلفاظ  ألفاًظا تدخل  نرى أن أصَله )عَسى الغوير  يبأس أبؤًسا(

جلملة االسميَّة  لت ديَرها بَي اإلثبات  والنفي والرشوع  يف اإلثبات  ومقاربته  اعىل

ها لإلثبات  بعَد ونحو   ورجائه، فـ)كاَن( لإلثبات  يف الزمن  املايض، و)صاَر(

 ،ها للرشوع  يف األفعال  املثَبتةونحو الزمن  املايض، و)ليس( للنفي، و)جعَل(

 ، و)عَسى( لرجاء األفعال املثَبتة. فلامَّ كان الغرض  من و)كاَد( ملقاربة  اإلثبات 

نَّ جمرَّ  )صار( و)ليس(
أو  َد إثبات  العالقة  بَي مسنَد ومسنَد إليهوسائر  أخواُت 

لُّ . وملَّا كانت )جعَل واساًم  نفي ها جاَز أن يكوَن اخلرب  ف عاًل  ا تد  ( وسائر أخواُت 

ها إال ف عاًل مضارًعا مل اربت هعىل االبتداء يف إيقاع  الفعل أو عىل مق ه ألنَّ  جيئ خرب 

: )جعَل زيد   ، تقول  ه إىل الزمن  احلارض  عل  واستمرار  هو الدالُّ عىل وقوع  الف 

(، ثم أدخلَت عليه ) : )زيد  يكتب  (. وأصل  الكالم  (. ولو قلَت: جعَل يكتب 

                                                           

رن الشيباين كام حكى عنه أبو  211/ 1والفراء يف معانيه  11/ 1( رواه سيبويه يف كتابه (1 وأبو َعم 

. وكأنَّه نقله من اجلزء من طريق  أيب إسحاق احلريب  1005عبيد البكرّي يف معجم ما استعجم 

ر الشيباين عنه حاق عن. وقد رواه أبو إساملفقود من كتابه يف غريب احلديث ر بن أيب َعم  . ولعلَّ عم 

واألمثال  417/ 2. كام رواه أيًضا أبو عبيد يف غريب احلديث من كتاب النوادر املفقود أيًضا ذلَك 

500. 
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عَل ال  األلفاَظ موضوعة  ألنَّ هذه  )جعَل زيد  كاتًبا( الستحاَل املعنَى لتطلَب الف 

ًة عىل الرشوع  فيه  أو مقاربت ه من حيث   االسمَ  . وما زعَمه ابن  جنِّي كانت دالَّ

ا ترك قياس  ، بل الته العرب  عىل موافقت ه القياَس فليس بصوابن من أن هذا من مَّ

َج العرب  الّشءَ ال يقتِض غرَي ما التَزموا ر  عن  . عىل أنَّه من اجلائز  املحتَمل أن خت 

. وهو ممكن  يف هذه املسألة  
بةن ه لغري  علَّةن موج  ألنَّ هذا من ختصيص بعض   قياس 

قة  بينهااأل ه، لفاظ  ببعض  األحكام  دوَن بعضن والتفر  لنا يف جواز  ، وقد فصَّ

 .ذلَك مل يثب ت فيها كام رأيَت  ولكنَّ 

 .ونرجع  إىل ما كنَّا بسبيل ه

ا )عَسى( فجارية  جَمَرى )جع عل  يف ( َل( إال أنَّ )عَسىفأمَّ مطلوب  هبا الف 

َل ألنَّك لو حذفَت  ( مَع أنَّ األصَل أال تدخ  املستقَبل. ولذلك دخلت  عليها )أن 

: )عسى حممد  أن يقوَم(: )حممد  أن يقوَم(لقلَت يف )عَسى( هكذا  . وليس نحو 

) ( بحذف  )أن  ا، وإنام هو )حممد يقوم 
هم أحدث وا كنَّ ، ولأصل  الكالم  قبَل دخوهل 

. وإذا كان ذلك  هذه فوهَنا كام هو األصل  الزيادَة لطلب  )عَسى( هلا. وقد ُيذ 

ها إال مضارًعا، وعل مَت أيًضا أنَّ )أبؤًساعل مَت أنَّه ال يك كذلَك  ( يف ون  خرب 

َف عامل ه  ذ  َف يف قول ه تعاىَل املثل  املشهور  مفعول  مطلق  ح  ذ  : كام ح 

، [55]سورة ص: {ڱڱڱںںڻ} ، ، إذ  األصل  واهلل أعلم 

عينا.. و)يمسح  مسًحا(  هذه اآلية  شاهد  عىل ما ادَّ

َبل أنَّ )مسًحا( مصدر   وإنام جاَز حذف  هذا الفعل  
يف هذا املوضع  من ق 
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د  له  .(1)(، فهو سواء  وقولك: )أنت سرًياموكِّ

ا م ا يف أ ا ورَد فيه اخلرب  اساًم مفرًدافأمَّ صحِّ الروايتي كقول تأبَّط رشًّ

 :(2)عنه

ــا ــدّت آئًب ــا ك ــمن وم ــت  إىل فه  فأب

 

ر   
 وكــم مثل هــا فارقت هــا وهــي تصــف 

 

 

 

 

 

 

 :(3)وقول  الراجز  

ـــيت صـــائام ، إين عس ـــرن   ال ت كث 

 

 

، هم وذلَك أنَّ  فهو رضورة  َوران يف كالم  ، هذه األفعاَل كثرية  التقلُّب والدَّ

ها مفَرًدا فلو كانَ  عر  لبلغَ  من لغت هم جعل  خرب  د ، فلامَّ نا عنهم يف غري  الشِّ  مل نج 

وا إليه منا أنه يشء  اضط رُّ
عر عل   .هذا إال يف الشِّ

 القياكِّ 
ب ل  املجاز  ها عىل غري  س 

ز يف كالم  وتأويل  ذلَك أنَّ العرَب قد تتجوَّ

وع  الكاَلم   امع  للمعنَى من جمم   اعتامًدا منها عىل َفهم السَّ
ام . وذلك كاملعروف 

ا  أناب وا عن بعض املصادر  غرَيها ها يف جرهي  ا يالقيها يف االشتقاق  وخيالف  من مَّ

، ثم قول  [7]سورة املزمل: {ڇڍ ڇ ڇ}: عىل الفعل  كقوله تعاىل

                                                           

. وراجع التذييل 455/ 4األصول يف النحو البن الرساج و 450، 445/ 5املقتضب للمربد ( (1

 .57/ 5و  33/ 2والتكميل أليب حيان 

وإعراب احلامسة يف ما نقله عنه البغدادي يف اخلزانة  551/ 1( كام زعم ابن جني يف اخلصائص (4

. وكام زعَم أبو الندى يف ما روى عنه تلميذه األسود الغندجاين 177، وراجع اخلاطريات 532/ 7

 .52غلط فيه أبو عبد اهلل النمري  يف إصالح ما

ا قبل أيب عيل الف( مل أ(5  .11وقد ذكره يف املسائل العضديات . اركجده مرويًّ
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طاميِّ  الق 
(1): 

 فـــإن األمـــر مـــا اســـتقبلَت منـــه

 

ــــا  ــــه اّتباع ــــأن َتَتّبَع ــــيس ب  ول

 

 

 

 

 

 

 . باًعا( مكاَن )تتبًُّعا(فوضَع )تبتياًل( مكاَن )تبتُّاًل(، و)اتِّ 

 حئ جئ ی ی } وكام أضاف وا الظروَف إىل اجل َمل  يف نحو قوله تعاىَل :

عل  م مع [115]سورة املائدة: {مئ ا هو خارج  عن أنَّ إضافَة االسم  إىل الف  ن مَّ

عَل ال َيدلُّ عىل حقيقةن  حدِّ املعنَى، ة معيَّنةن يف اخلارج  أو  وذلَك أنَّ الف  رَّ
يف مستق 

تةن ، وإنام هو حكايالذهن دةن موقَّ هم  . ومث ل ه يف رأيية  عن أحداثن متجدِّ إخبار 

: )تسمع  بامل َعيديِّ   يف املثل 
عَل إىل (2)(أن تراهمن  خريعن  اجلملة  ، وإسناد هم الف 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ} :عاىَل اجلملة عىل الرأي  الصحيح وفاقًا للكوفيِّي يف قوله ت

ز[51يوسف:]سورة  {ڭڭ ۓ ۓ ے ے الشاعران   . فكذلَك جتوَّ

ةن عىل غري  ما يقِض به  فأخرَبا عن تلَك األفعال  بأسامء مفردَ  يف البيتي السابقي

 .القياس  

 :فإن قيل

                                                           

 155/ 4وابن سالم يف طبقاته  241/ 4واألخفش يف معانيه  74/ 2( رواه سيبويه يف كتابه (1

ه 150قتيبة يف أدب الكاتب وابن   .وغري 

م. عىل أنَّه جائز ون نصَّ عىل رفع الفعل من الرواة ( مل أجد م(4 إن كان هو الظاهَر من تفسرياُت 

وأبو  22/ 2وسيبويه يف كتابه  11ملفضل الضبي يف أمثال العرب ( اا. وقد رواه بحذف )أنقياًس 

 .471وابن السكيت يف إصالح املنطق  53األمثال  عبيد يف كتاب
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َ إذ  نسبَت ما ارتكب وه إىل االضطرار  ذهبَت تلتمس  
لَّة هلم ومل   ؟وجَه الع 

 :قلت  

 يكون  ذلَك مانًعا من أن ثم الالشاعر  الّشَء ي ضَطرُّ إليه  قد يرتكب  

لَّة  يف ما ارتكَبه ًة، أي: أنَّ . وت سمَّ يلتمَس له وجه  الع  لًَّة قارص  لَّة ع  ى هذه الع 

غ القياس  عليه القائَل اعتلَّ هبا يف حملِّها أو العرَب  عة  لكوهنا يف ومل يس  ا يف السَّ

ا يف املفَرد شاذة عن األكَثروكو املركب خطًئا أو رضورةً  . أال تراَك تعتلُّ لقول هن 

 :(1)الراجز  

ـــــروا الشــــهودا  أقــــائل ّن أحض 

 

 

. مَع أنَّ هذا ال جيوز  يف فاعل  بالفعل املضارع  يف معنَاهبأنه شبَّه اسَم ال

 .َسعة  الكالم  

يها ابن  جني )استحساًنا(وهذه الع    .لَّة يسمِّ

ن هذا ال َل )وذَر( نحو  ما أخرجته العرب عن نظائره كرتك هم استعاموم 

ا األ وىَل فتقول   . فأمَّ م: )أَبى يأَبى( مَع أنَّه ليس بحلقيِّ العي وال الالم 
: وقوهل 

. وتقول يف الثانية: إهنم إهنم تركوا استعامهَلا طلًبا لإلقالل  من املرتاد   فات 

ا منهم أنَّ جعل وها عىل )فَعل يفَعل ً ع العي  ال الفاء ( تومهُّ  .اهلمزَة فيها يف موض 

                                                           

اليه من طريق أيب عثامن ( كام حكى عنه ابن دريد يف أم( هذا البيت رواه أبو عبيدَة )أقائل ون(1

زي . ورواه ومل أجده يف املطبوع من األمايل .244/ 11ي يف خزانة األدب . ونقَل ذلَك البغدادالتوَّ

ري يف رشح أشعار اهلذليي  ( ابن  جني يف . وأول من رأيته رواه )أقائل ن111/ 4كذلك السكَّ

 .. ويف روايته نظر  151/ 1اخلصائص 
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ضن أن ُيتجَّ  ًة أنَّ ملعرت 
ا قارص  لَّة يف مواضَع أخَر وف قدان  وبيان  كوهن  بوجود  الع 

م، فيقول َ طلب وا اإلقالَل من املرتااحل ك 
 هنا ومل يطلب وه يف نحو )دنا: ومل 

( دفات 

وا يف )أَبى  َ تومهَّ
و)اقرتَب(، و)جاء( و)أَتى(، و)ماَت( و)فاظ(؟ ويقول: ومل 

وا يف )أخَذ يأخذ( و)أوى يأوي(يأَبى( أن الع  ؟َي مهزة  ومل يتومهَّ

  ال 
فهكذا رأيَت أنَّ االعتالَل للشاذِّ عن القياس  إنام هو اعتالل  قارص 

َع فيه   م  َعه الذي س 
ز موض  ملا ذكرنا لَك من  وهو اعتالل  مقبول  غري  مردودن . جياو 

ها كام تشاء   أن العرَب 
ف يف كالم  َق بي املتامث لي  اوأهنا ال تب تترصَّ  .يل أن تفرِّ

ز لَك الكالَم يف ما سبَق   :فنقول   ونحن  نوج 

ة   اعلم  أنَّ  َية  وإما قارص  لَّة إما متعدِّ ية هي التي َيعتدُّ هبا الالع  ع  . فاملتعدِّ
واض 

ض  له أو يف أكثر  املواضع   ن هبا يف كلِّ موضعن تعر  . والقارصة  هي التي يقرت 

ب  ملواضع  داحلكم  يف بعض  ا ا املركَّ ها هلم. فأمَّ
روض   ع 
فال  وَن بعضن مَع كثرة 

ت   لَّ يةتكون  ع  ًة مَت من أنَّه مبنيٌّ عىل القياس  ملا عل   ه إال متعدِّ . وال تكون  قارص 

م فيها . وإال أن تكون حممولًة عىل اخلطأ أو االضط رار ال ي وَصف احل ك 

َكم عليها بالتخطئة   ، وإنام ُي 
ا املفَرد بالشذوذ  . وأمَّ

أو الرضورة  بحَسب احلال 

ت ه متعدِّ  لَّ ةً فتكون  ع  وَن ايًة وقارص  م ي مض  حلكَم كلَّام عَرضت هلم . فإذا وجدُتَّ

م  فيها مقيًسا . ويكون  احل ك  ية  لَّته متعدِّ
ض  فع  . وإذا احلاجة  أو أكثَر ما تعر 

َرون احلكمَ وجد ض  هلم كثرًيا فال جي  لَّة تعر 
ة   تَّ الع  لَّة قارص  . مَعها فهي ع 

م حَي إ قاس  عليهويكون  احل ك  ا ال ي   شاذًّ
 . ذن

ة لَّة القارص  م الع  ية من جه وتنقس  ها إىل علة اعتباطيَّة. وال واملتعدِّ
ن  ة  متكُّ
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تي   َ
نةن . وتكونان  قارص  لَّة متمكِّ  باالعتباطيَّة، وع 

ًة. وعلَّةن شبيهةن تكون  إال قارص 

يتي    .ومتعدِّ

لَّة االعتباطيَّة هي األصل  يف 
اختالف  أبنية  أسامء . وذلَك كاألوضاع  فالع 

 البناء يف املبنيَّات  وكاختالاألجناس  وأسامء املصادر من الثالثيِّ 
ف  حركات 

عي النحاة   ( عىل الضمِّ خالًفا ملا يدَّ  )كيَف( عىل الفتح  و)حيث 
 
ة  كبناء لَّ . والع 

َلل  ة هي التي بيَّناها يف الشبيهة  باالعتباطيَّ  . وتندرج حتَتها ع  ما خال من القول 

لَّة االستخفاف   ع وع  لَّة التوسُّ
لَّة التفنُّن وع  نة هي التي تكع  لَّة املتمكِّ طلب ها . والع 

ها ق  ونحو  لَّة الَفر 
 .بعض  املواضع  دوَن بعضن كعلَّة االستثقال وع 

لَّة املتع م فيها مقيًسا، وال يكون  دِّ وقد ذكرت  آنًفا أنَّ الع  ية يكون  احل ك 

ا الف   . وأنا أذكر  مثالي وقفت  شاذًّ مها النحاة  شاّذين، والصواب  خ  عليهام يعدُّ

ة   َية ال قارص  م  بعضهم أنَّ مجَع )سنيَ . فذلك ألنَّ علَتهام متعدِّ مها زع  ( مجع أحد 

ر سامًلا شاذٌّ  ر فًة ملذكَّ أو ص يكوَن علاًم ندهم مقصور  عىل أن ألن القياَس ع مذكَّ

 
 
  وأن يكوَن مؤنث  الصفة قاباًل  عاقلن خالن من التاء

 
ه عىل . واعتلُّوا جلمع  للتاء

ية  إىل أكثر األسامء هذا اجلمع  بطلب  الع َوض لَة متعدِّ . والصحيح أنَّ هذه الع 

ض عنها بتاء التأنيث. أوليس قد قاال وِّ فت منها الالم  وع 
ذ  لوا: ثالثية التي ح 

ون(و)ث بون(  ض 
ون( و)ع  ز 

ون( و)ع  وغرَيها ، فقد رأيَتهم أجَروا  )رئون( و)كر 

َم ملَّا عَرضت هل  هذا احلك 
 
. واعلم  أنَّ االعتداَد إنَّام م احلاجة  إىل مجع  هذه األسامء

، وليس بالكثرة  هو بنسبة  إ روض احلاجة  م إىل ع   احل ك 
 
لُّ الّشء  جراء ألنَّه قد يق 

لَّة حاجتهم إليه ال لرتك هم االعتداَد به. ولو احتاجوا الستكَثروا  كالم  يف هم لق 
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 . منه

هم أنَّ الباء يف قوله تعاىلواآلَخر  ]سورة  { ہہ ہ ہ ۀ ۀ}: زعم 

َزد يف غري  ذلَك من املفعوالت  التي  مزيدة  للتوكيد  شذوًذا [151البقرة: ا مل ت  وأهنَّ

تاج  فيها إىل  ا ُي  ةً التوكيد  لكوهن  لَّة قارص  ية  . ع  لَّة متعدِّ ا ع  . ذلَك بأنَّه ملَّا واحلقُّ أهنَّ

ا  يقتِض من الف  من مَّ
مع  اعل  فيها غرَي قليلن من اجلهد  كاَن بعض  األحداث 

د  وقوَعه ه إىل ما يوكِّ  جعل و احتياج 
 
ًيا بالباء عَل فيه متعدِّ ع  كام ا الف 

. وهي جتتم 

. فمن ذلَك اآلية  يل ببعض االستقراء إىل معنً  ظهرَ  نفن  هو اإلبعاد  بع 
ى واحدن

م )رماه( و)رَمى به( و)طرَحه( و)طرَح به( و)لفَظه( و)لفَظ  . ومنه قوهل  مة  املتقدِّ

ع  
ح به( و)زجَله( و)زجَل به( و)قذَفه( و)قذَف به(. ومرج  حه( و)طوَّ به( و)طوَّ

، وكاَن لفاظ  وأسرَيهاكاَن الرمي  أشهَر هذه األَرى أنَّه ملا هذه الزيادة يف ما أ

األصل أن يقولوا: )رَمى احلصاَة(، ثم قالوا: )رَمى زيًدا( بمعنَى )أصاَبه 

وا ، من حيث  إهنم ذكر  بالرمي( عىل جهة  املجاز  املرسل  الذي َعالقت ه السببية

اهم هذا إىل أن يقولوا: )رَمى احلصاَة( عىل  السبب وهم يريدوَن املسبََّب، أدَّ

(. فلامَّ كان )الرمياألصل  و)رمَ 
( ى باحلصاة ( عىل معنَى ) أصاَب باحلصاة 

وه إىل كلِّ ما قارَب معناهيكث ر ف  جرُّ
بَح معنَى ، وأصيه الداللة عىل هذين  املعنيي 

ح لك هذه الباء التوكيدَ  ا يصحِّ ما ذكرنا أنَّ املحَدثَي يقولون: )دفعته( . ومن مَّ

روا، مَع أنَّ تعدية )دفَع(  هذا القياس   ( جرًيا عىلو)دفعت  به من غري  أن يشع 

لَّة كام بيَّنَّا. وهو جائز  لتبالباء غري  مسموعن عن  العرب  
ي هذه الع  . وقد محل وا عدِّ
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ه فقالوا: )أخذه( و)أخذ به(  بعَض األلفاظ   عىل ذلك محَل الّشء عىل ضدِّ

َ به( كام محل وا )غرثاَن( و)صديان( و)ظمآن
َيه( و)ريض  ( و)عطشاَن( و)رض 

ان( و)غضباَن( ا هو دالٌّ  عىل )شبعان( و)ريَّ ها من مَّ ، فبنَوها ونحو 
ن
عىل امتالء

ط عليه(. وقد طردت   وا: )ريض  عليه( محاًل عىل )سخ  عىل )َفعالَن(، وكام قال 

ة ذلَك فقالت يف: )قب َله(:  ) قب ل به ( ه مسموًعا عن  . وهذا من مَّ العامَّ ا ال أعلم 

، وإ ألنَّ ذلَك  محل  غري  جائ زن  . وهونام محل وه عىل نحو  )أخَذه( و)أخَذ به(العرب 

. مل ل  هم كثرَة األوَّ
 يكثر يف كالم 

 .ونرجع إىل حديث )عسى الغوير أبؤًسا(

 :فإن قيَل 

، واألمثال  جتري جمرى الرضائر   تّج ولكنَّ هذا مَثل   .هبا، فال ُي 

 :قلت  

]سورة  {ڱںںڻڱڱ}: لو مل يكن لنا يف قوله تعاىَل 

ة  كافية   [55ص: ة   لكان حجَّ ا أنَّ يف هذا املَثل  أعظم  احل جَّ األمثاَل جتري  . وأمَّ

 (2)وابن  جني ، وتب َعه عليها أبو عيل(1)فدعوى ادَّعاها املرّبد جمَرى الرضائر  

لة  يف البطالن  . و هوغريمها ف ، فإنَّ األمثاَل من ي دعَوى موغ  أصدق  ما يص 

ه إليَك كام هولَك كالَم ا ناعةً أل لعرب  وينقل  ا  نَّ األمثاَل ال تصنَع ص  وال يقوهل 

                                                           

 .411/ 2( املقتضب (1

 .30/ 4( املحتسب (4
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قائل  وهو ينوي أن جيعَلها مثاًل، وإنام تكون  مَثاًل بعد ذلَك. وإذا كان ذلَك ال

ذَف حرف  ا ن اجلائ ز مثاًل استباَن لَك أنَّ مكذلَك  لنداء إذا كان املناَدى أن ُي 

: )أصبح  ليل  اسم جنس احتجاًجا بقوهلم يف ا ق  كرا (1)(ملثل  و)افتد   (2)(و)أطر 

 .(3)(خمنوق  

ع  إىل إمتام  ما أوردناه من األحكام  التي تنبني عىل التفريق  بَي الَكل م 
ونرج 

 .د تركيبها. وقد ذكرنا حكمي  وبعقبَل تركيبها 

َته ثم سئلَت الدليَل  واحلكم  الثالث    أنَّ ما كاَن من الرضب  األول فاستعمل 

( كام لو استعملَت: )عظيم امع   قلَت: )هو السَّ
ة( و)مسَهب(  (عليه  مَّ

و)ع 

تجَّ هلا أيًضا بالقياس  . ولَك أن حتك قد سمعَت هذه األلفاَظ بعي نهاألن ونحَوها

هم. وهو ممكن  يف املثال  األول
وممتنع  يف ، إذا كانت جاريًة عىل األكثر  من كالم 

لاملثالي  اآلَخرين  ألن األ ل يفع  تكوَن الصفة  املشبهة  ( أن كثر يف ما كان عىل )فع 

ة( فاسم  هيئةن من ) مَّ
ا )الع  (، وهو كام تَرى غري  ثالثُي، اعتمنه عىل )فعيل(. وأمَّ مَّ

بنَ  واألكثر  أن ال . وكذلَك )مسَهب( اسَم فاعلن ي   إال من الثالثيِّ
، ى اسم  اهليئة 

د أن يكوَن افإنَّ األكثَر املطَّ  . ر  فع ل( بكرس العي  سم  الفاعل  من )أفعَل( عىل )م 

                                                           

 .451/ 4وسيبويه يف كتابه  145ب فضل الضبي يف أمثال العر( رواه امل(1

الفراء يف املنقوص وأبو زكرياء  200/ 1وصاحب العي  451/ 4( رواه سيبويه يف كتابه (4

. 521/ 10كام نقل عنه أبو منصور األزهري يف التهذيب  وأبو حاتم يف كتاب الطري 51واملمدود 

 التي ال تزال مفقودة.ن كتبه وهو م

 .451/ 4( رواه سيبويه يف كتابه (5
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ا الرضب  الثاين بها من حاالت  اإلعراب ، وهو ما يعرض للكلمة بعد تركيوأمَّ

ه تعمَل إال أن تس فإنَّك لو سئ لَت الدليَل عليه  مل يكن إال )القياَس(، وأحكام 

دون( مل يكن لك أن اجلملَة املسموعَة بعين ها. مثال  ذلَك أنك لو قلَت: )قاَم مح

امع( دَ تقوَل: )الدليل  هو السَّ ع من رفع  الفاع ، ثم تور  م  الدليل  هو  ، بلل  ما س 

 يكون  الدليل  السامَع لو قلَت: )ذهب الذين أحبُّهم( ، وإنامالقياس عىل املسموع  

ي كرَب  أن هذه اجلملَة مسموعة  بعين ها،من ق َبل 
ر  بن  معد  وذلك قول عم 

(1): 

ــــــَب  ــــــبُّهمذه ــــــذين أح  ال

 

ــــيف  فــــردا  يــــت  مثــــَل السَّ
 وبق 

 

 

 

 

 

 

ي الدل  يسمِّ
 .يَل من القياس يف النحو  َسامًعا. وهو خطأوكثري  من النحاة 

رَق بي الرضبي  حقَّ املعرفة  مل خيَف عليَك أنَّ قوهَلم: وإذا عرفَت الف

ًطا ك مسمَّ حُّ أن يوصَف بالشذوذ  )حكم 
ال  ألنه من شواهد  أحو ( ال يص 

ت روايت ه عن العرب  ا ، وقد صحَّ ض بعد الرتكيب   .إلعراب  التي تعر 

 :: يف املبتدأالثاين

فحذفَت املبتدأ  ،، أي: )هذا اهلالل  واهلل((2)(: )اهلالل  واهلل وذلَك قول ك

 ما يقوم  أو النظ لداللة احلال  ألنَّ يف رؤية  اهلالل  طالًعا واإلشارة  إليه  باليد  
ر  إليه 

 .اَم اللفظ  َمق

                                                           

 .وغريه 171/ 1كام يف رشح املرزوقي ( رواه أبو متام يف محاسته (1

 :عرف من نصَّ عىل سامعها عن العرب، ولكنَّ هلا شواهد كقول امرئ القيس( هذه الكلمة ال أ(4

: طعـــم  مدامـــةن   إذا ذقـــت  فاهـــا قلـــت 

 

ـــر    ـــه التُّج  ـــيء ب ـــا جت ـــن م  م
ـــةن  معّتق
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يالثالث  :: يف ف عل األمر املتعدِّ

ده: )األسَد يا هذاوذلَك قو  يرص 
ر الرجَل من أسدن ، فتحذف  (1)(لك حتذِّ

ما يغني عن واإلشارة  باليد   الفعَل ألنَّ يف إظهارَك الفزَع مع رفع  الصوت  

ك بي يدي الطعام: )بعًضا من هذا(، ت . وتقول  لضيف 
 
ريد  )خذ اللفظ  كلَّ الَغناء

 .بعًضا من هذا(

 :: يف النعتالرابع

. تريد أنه كان رجاًل كرياًم فاضاًل ، (2)(وذلَك قول ك : )كان حممًدا رجاًل 

. (3)تغنيَت برفع  الصوت  قلياًل مع ترصيف  نغمة  الكالم  عن ذكر  النعت  فاس

ه إال املشاهدة  وه  .ذا أمر  ال تكشف 

 .لة احلال  وا فيها احلذَف لدالفهذا ما حرضنا من املواضع  التي أوقع

 :فإن قيَل 

( مبتدًءا، و)أنتم بخري( خرَبه، وتكون  الواو   م: )كلُّ عامن َ ال يكون  قوهل 
ومل 

 ؟زائ دًة بينَهام

 :قلت  

                                                           

 ڎ ڎ}كقولـه تعـاىل :  ة، وهلـا شـواهد صـحيحة مـن كالمهـما( هذه الكلمة من أمثلة النح(1

ام ومتًرا: ك  وقوهلم [15]سورة الشمس: {ڈ ڈ  .ليه 

 .15/ 5( رشح املفصل البن يعيش 4)

 والتنغيم نوع من أنواع الداللة احلالّية.( 5)
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 يكون  له  معنًىليس يش
عى فيه الزيادة  إال وجَب أن  ء  من احلروف  ثم يدَّ

ر  يكو األصل  أما، تنَشقُّ عن أصلي   سألة  وهذه امل. َن له وجه  َمقبول  من التطوُّ

م  عىل منع  االشرتاك  ا األول  
ا وقَع فهو قائ   إال قلياًل من مَّ

للفظيِّ يف العربيَّة 

ا اآلَخر فاًقا. وأمَّ ر   اتِّ . ولوال خشية  اللُّغويِّ  فهو يفرسِّ  ما أوَهم االشرتاَك بالتطوُّ

حُّ أن َز بالكتاب  إىل حدِّ اإلطالة  لبسطنا اأن نجاو  
لكالَم يف ذلَك. وإذن فال يص 

، إذ  ال َعالقة بي م تأيت أيًضا زائدًة لغري  معنًى، ثإنَّ الواَو تأيت ملعنَى الربط   :يقاَل 

ر  األم املعنَى يف ما بلَغنا عن  . ثمَّ مل يثبت أيًضا هذا رين  جيوز أن يقَع هبا التطوُّ

ل  عىل غري. وكلُّ ما أورالعرب   ها مجيًعا دوه منها فمتأوَّ ونكتفي  ذلَك. وسندع 

ب  الواو  افيه بالنظر  يف ما وقعت   ا قبَل املبتدأ واخلرب  ألهنا تقار  عى زيادُت  ملدَّ

 .مسألتنا هذه

 :(1)فمنها قول  ابن  مقبلن 

بيشــة  مل يكــن  فــإذا وذلــَك يــا ك 

 

ــــــال    ــــــاملن بخي ــــــة  ح  إال كَلّم

 

 

 

 

 

 

 :(2)وقول  أيب كبرين 

ـــإذا وذلـــَك لـــيس إال   حينَـــهف

 

ـــل    فَع ـــأن مّل ي   وإذا مضــــَى يشء  ك

 

 

 

 

 

 

ر  :(1)وقول  األسود بن  يعف 

                                                           

 .175 . وهو يف ديوانه154/ 1( رواه األخفش يف معاين القرآن (1

واألصمعي كام حكى عنه السكري يف رشح أشعار اهلذليي  154/ 1 ( رواه األخفش يف معانيه(4

 .134/ 4وابن قتيبة يف الشعر والشعراء  1070/ 5
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ه ـــذكر  ـــاَه ل ـــَك ال َمه ـــإذا وذل  ف

 

ـــب صـــاحلًا بفســـاد   
عق   والـــّدهر  ي 

 

 

 

 

 

 

: أنَّ )إذا ة عىل املفواجلواب   حرف  يليه مبتدأ وخرب  ( الدالَّ
. والعرب  اجأة 

قعةن صلًة لكالمن قبَلها. أال تراهم يقولون: مجلةن واحتذف  اخلرَب كثرًيا إذا كاَن يف 

 ڄ ڄ ڄ ڄ}: . وقاَل تعاىَل (3)(و)اجلس حيث زيد   (2)()كن كام أنت

، أي: [12]سورة األنعام: {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

( و)فاملغفرة كائنة(، فحذفوا اخلرَب بعَد  ( و)حيث زيد  جالس  )كام أنت كائن 

ها  :(4)وا حذَفه يف نحو  قول  جريرن وكام أوجب   )إذا( كام حذف وه يف غري 

 والشـــباب  كأنـــه
 وعهـــدي هبنـــدن

 

ـــا  ـــةن فتقّوم ـــى يف رّي ـــيب  نَم  عس

 

 

 

 

 

 

ا يفعلون ذلَك كام قاَل تعاىَل: وهو كثري  . ثمَّ حذف   وا املبتدأ، وهم من مَّ

 ڈ ڎ ڎ ڌ}وقاَل :  [51]سورة املائدة: {يبجت ىب مب خب حب}

منه( و)فهو فهو ينتقم اهلل ) ، أي:[25]سورة فصلت: [94]سورة فصلت: {ژ ڈ

 . : )فإذا نحن  كائنوَن(. وتكون  الواو  واَو احلال  يئوس قنوط(. وأصل  الكالم 

ه باخلرب  بعَده  ق  م، وتعلِّ ف احل ك 
هم فال خيتل  وإن جعلَت )إذا( ظرًفا كام يَرى بعض 

                                                                                                                                                                   

 .53/ 1وأبو عبيدة يف جماز القرآن  440املفضل الضبي يف املفضليات ( رواه (1

 .عن أيب احلسن األخفش 540/ 1( حكاه ابن جني يف رس الصناعة (4

 :هد من كالمهم كقول عامر الَعدواين( هذا متثيل. وله شوا(5

ـــةن  ـــد رتب ـــًة بع ـــايل رتب ـــَموا يف املع  س

 

 أحّلــــت هم  حيــــث النعــــائم  والنســـــر   

 

 

 

 

 

 .11/ 1( رواه أبو عبيدة يف ديوان النقائض (2
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 قياسيًّا ألنه كون  عامٌّ 
ا القرينة  )كائنوَن(، ويكون  حذف  اخلرب  غة ا . وأمَّ ملسوِّ

الكالَم كاَن عن الزمن   . وذلَك أنَّ للحذف  يف هذا املوضع  فهي القرينة  اللفظية  

، فلامَّ دخلت )إذا( قطَعته وانتقلت إىل ، واملايض
كاَن الشاعر  يذكر  أحواَله فيه 

، فلامَّ جيء بواو  احلال  بعَده عن تلَك  ، وكاَن ما بعَدها حديًثاالزمن  احلارض 

،األيام  و َم أنَّ صاحَبها هو املذكور  يف الكالم  السابق 
ل  َكر ع  (وهو ) الذِّ  .نحن 

 .عن معنَى الواو  يف هذه الشواهد  فهذا بيان  موَجز  نرجو أن يكوَن قد أباَن 

 :فإن قيَل 

فهل  ،تدأ حمذوَف اخلرب  لداللة احلال  ( ت عَرب مبقد زعمَت أنَّ )كلُّ عامن 

 ؟حمذوفن لداللة احلال أيًضا لفعلن  جيوز أن تعرَبه فاعاًل 

 :قلت  

د قبَلها شيًئا . وذلَك ال جيوز هذا مل يكن  أنَّه ملا صادفنا هذه الكلمَة ومل نج 

َد أهنا مبتدأ بتدئ به كالَمك أن ألنَّ األصَل يف االسم الذي ت ب دٌّ من أن نعتق 

اًل   .وال دليَل عىل خالف  األصل  . يكوَن مبتدأ ال فاع 
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 :الثالثة

 (عامن أنتم بخري)كلَّ 

 بنصب )كّل( وإسقاط  الواو

 .وهي صحيحة

ّلًقا باخلرب املحذوف  ًما متع( ظرَف زمانن متقدِّ وذلَك عىل أن تعرَب )كلَّ 

( مضاًفا إليه، و)أنتم( مبتدًءا وخربه حمذوف  لـ)أنتم(،  ، تقديره و)عامن

ا وجمروًرا متعلقي  باخلرب  ( جكائنون(، و)بخري) ئنون بخري كلَّ ، أي: )أنتم كاارًّ

 عام(.

ه   واإلبانة  عنه.وليس يف هذه الصورة  مشك ل  فنحتاَل لكشف 
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 :الرابعة

 ()كلَّ عامن وأنتم بخري

 وإثبات الواو بنصب )كّل(

 .وهي صحيحة

تعرب )كّل( مفعواًل به لفعل حمذوف، تقديره )تلَقون( أو أن عىل وذلَك 

الواو حالية، و)أنتم( مبتدًءا، و )تصادف ون( أو )َتقضون( و)عام( مضاًفا إليه،

ا وجمروو)بخري ًرا متعلقي بخرب حمذوف تقديره )كائنون(، ومجلَة )أنتم ( جارًّ

 واو اجلامعة يف الفعل املحذوف.( يف حمل نصب حاالً من بخري

وإنام جاز حذف الفعل لقرينة احلال ألن يف لقاء املهنِّئ باملهنَّأ يف يوم العيد 

: )إذا كنتم قد لقيتم هذا العاَم أو قضيتموه وأنتم بخري معنًى مضمًرا، تأويله

فتلَقون أو تقضون كلَّ عام وأنتم بخري(. ومتام القول فيها كالقول يف الصورة 

 .(1)الثانية

                                                           

( كنت خّطأت هذه الصورة الرابعة يف النسخة األوىل املطبوعة، وذلك عىل أن يكون ( (1 )كلَّ عامن

رف  العطف  ال يعَمل يف ما ما بعَد ح. وهذا ال جيوز ألن بخرب  )أنتم( املحذوف   اقً ظرف زمانن متعلِّ 

ا قبَلهن حيث كا، م  قبَله  ثم الح يل هذا التخريج الذي به تصّح هذه الصورة. .َن يقطع  ما بعَده عن مَّ
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 :فصل  

 هذه الصور  أبلغ   يف ذكر  أيّ 

وح يف اجلسد   اعلم أنَّ البالغةَ  اجلسَد بال روحن ال  ، فكام أنَّ يف الكالم  كالرُّ

د يكون  الكالم  صحيَح . وقالكالم  بال بالغةن ال تأثرَي لهفكذلَك  كَة فيهحر

لَقى عىل السامع  الرتكيب  سليَم النظم   ه  فال يعَمل فيه عمَله ، ولكنَّه ي  وال يبلِّغ 

ا عىل العارف  بالنحو  أن املعنَى الذي يف نفس  املتكلِّم   . فمن أجل  ذلَك كاَن حقًّ

 ما بَي اجل َمل فيتخريَّ وأن يت غة  بطرفن يأخَذ من أسباب  البال
ل يف فروق  أمَّ

ه وأشبَهها بحال  خطاب ه هذا إىل ذاَك فقد استكمَل  ، فإنَّ من مجعَ أوفَقها لكالم 

 .األداَة وأصاَب الغايةَ 

 سب اًل وقد خَت ذ
ف يف أحكام  ، منها الترصُّ خمتل فةً  ت العرب  إىل درك البالغة 

. وهو النحو  من تقديمن وتأخ ها. ومنها التصوير  باللَّفظ  ، وغري 
، وذكرن وحذفن رين

ه  ما يبلغ  . أال تَرى أن من صَور التشبينحت  وال داخل  يف مجلة  الفنون  كالرسم  

كرة ما يستعمن براعة  التطابق  وحسن  االئتالف   ة الف  دَّ ام وج   الرسَّ
ص عىل ريشة 

. ومنها استعامل   ات احلاذق  ب  به املاهر  والنحَّ ا ي سَلك . اإليقاع  والتلعُّ وهو من مَّ

. وهذا حديث  طويل   راعَ يف النََّغم  َ أنَّه ي  ى يف هذه . وإنام أردنا منه أن نبيِّ

مها خالًفا للبالغيِّيَ  طاب وحال  املخاَطب  أو أحد 
م ، فإهنَّ األرضب  حال  اخل 

. وال أراه صحيًحا، أمل تَر  وَنه عىل حال  املخاَطب  : إىل قول  اهلل تعاىَل يقرص 

. ومل يكن دينوكَّد الكالَم بموكِّ ف، [2]سورة القلم: {ںں ڱ ڱ ڱ}
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إنام ذلَك . والنبيُّ صىل اهلل عليه وسلَّم وهو املخاطب  هبذا باملنك ر وال الشاكِّ 

 . ه: )سَتعلم  د 
ده وتوع  لتثبيت  هذا املعنَى والتمكي  له. وتقول  للرجل  ُتدِّ

الم( عايًة حلال  اخلطاب  اإلجي فتوجز   والسَّ  .اَز كلَّه ر 

ل البالغَة يف النحو   نحاة  وقد ختطئ ال وا االبتداء فت دخ  بالنكرة   كام منع 

: )يف الدار  ( مَع أنك تقول  وا، فال تقول: )رجل  يف الدار   زعم 
لعَدم الفائدة 

) ا، ولكنَّه ضعيف  بالغيًّا. وللتفصيل  . ورجل  ًزا نحويًّ
 َمقام   أنا أرى هذا جائ 

فيه 

 .أوسع  

ل م البالغة   فقد رأيَت حاجَة النحويِّ  ق  إىل ع  بي ما يقتضيه كلٌّ من لَيفر 

 .الع ل مي

م: )كلُّ عامن وأنتم بخري ا أيُّ الصور أبلغ  فهو قوهل  ت ها . وذلَك ملوافق(فأمَّ

طاب من ثالث جهاتن   :حاَل اخل 

(األوىَل  ها الكالَم عىَل )كلُّ عامن ناية  ، فأ: بناؤ  ة الع  واالهتامم  بأن  فاَد هذا شدَّ

م: . وائَم السالمة  يف كلِّ سنةن تأيتيكوَن املخاَطب  د ها فيه قوهل  هة  يشارك  هذه اجل 

م: )كلَّ عامن أنتم بخري وال )كلَّ  ()كلُّ عام أنتم بخري(، وال يشاركها فيه قوهل 

طاب  ) كلَّ عامن ( جاء فيها فضلًة. و ، فإنَّ عام وأنتم بخري(  هذا جمافن حلال  اخل 

 .َغ أن يكوَن بناء  الكالم  عليه  ، فكاَن األبلبانقضاء عامن  ألنه ُتنئة

 :فإن قيَل 

 .[45]سورة الرمحن: {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ }: ولكنَّ اهلل تعاىَل يقول  
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 :قلت  

حالن  ألنَّ لكلِّ  ليَس كلُّ ما ق سَته عىل كالم  اهلل تعاىل كاَن بليًغا يف كلِّ حالن 

ب ها من التقديم والتأخريما ي
ولو أنك جعلَت  .من اإلجياز  واإلطناب  و ناس 

الم ك منحوَس احلظِّ من كاَن ك ختاطب كلَّ أحدن ويف كلِّ حالن بكالمن واحدن 

ا مجلة  التهنئة. والبالغة   . فأمَّ
 نحن  نذكر  فرَق ما بَي اآلية  وما بَي مجلة  التهنئة 

ا  وأنَّ  فيها أمر  رئيس  انقضاء العام   فقد ذكرنا أنَّ  ه. وأمَّ
م إال من أجل  يَد مل يق  الع 

َ أنَّه ال اآلية الكريمة  فعىل غري ذلَك  َيزال  له اخللق  ، وإنام أراَد اهلل تعاىَل أن يبيِّ

، ن أن يبنَى الكالم  عىل الزمان  ألنَّه ليس الغرَض األوَل ، فلم ُيس  واألمر  دائاًم 

ه  طاب  أوفَق يشوكاَن االكتفاء  بتقديم   حلال  اخل 
ن
 .ء

(الثانية ، وذلَك يف حذف  خرب )كلُّ عامن ، : ما فيها من اإلجياز  باحلذف 

وتشاركه الصورة الرابعة يف . لَك عىل معنًى كثرين بلفظن قليلن فدلَّت اجلملة  بذ

، وهذا املعنَى أفادَ ذلك.  وهو النصُّ عىل إتيان   ما ليس يف الصورتي األخريي 

ه بصيغة املضارع  كلِّ عامن   .عىل االستمرار  يف املستقَبل   ليكوَن أدلَّ  ، وتقدير 

. ويف هذا ري  للمخاَطب  بانقضاء كلِّ عامن واخل : ربط  دوام  السالمة  الثالثة

لَّةمن البالغة  أنَّه جع ثم ربَط الثانيَة باألوىَل عىل أن  َل لكُل منهام مجلًة مستق 

جه هذا عن املساوتكوَن حاالً منها من غري  أن  ذ مل ، إاة  إىل حدِّ اإلطناب  خير 

 الواو وحسب  
 ست سائر الصور..  وهذه اجلهة  ليُيتج إال إىل زيادة 

ا وأجدر  أن تكوَن  فقد رأيَت أنَّ قوهَلم: )كلُّ عامن وأنتم بخري( أبلغ  أخواُت 

 .هلا األَثرة  دوهننَّ 
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َور يف  نت عىل مقدار واحد من وكا الصحةعىَل أنَّه لو تساوت هذه الصُّ

ا قد جرَ  األحقَّ أن تستعمَل هذه الصورة  لكاَن البالغة   ت يف كالم  الناس ألهنَّ

 .جَمَرى املثل  

│ 
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 (1)مسائل في الممنوع من الصرف
 

 للعرب يف رصف )رساويل( مذهبان: -

األول: املنع من الرصف، إما عىل أنه مفرد ملحق باجلمع وإما عىل أنه مجع 

 )رسوال(. وهو مذهب اجلمهور. وتشهد له بعض األبيات.

الثاين: الرصف، عىل أنه مفرد غري ملحق باجلمع. وهو مذهب الفراء. 

وحكاه األخفش عن بعض العرب. فتقول: )اشرتيت رساويَل ورساوياًل من 

 السوق(.

 لمة )أول( هلا استعامالن صحيحان:ك -

ل نحو )هذا أول  من أحدمها أن تكون صفة أفعل تفضيل. وهو األص

هذا( أي أسبق )وجاء األول(. وتقع ظرًفا فتلحق بالغايات كـ)قبل( و)بعد( 

( كام قال معن  فيجوز قطعها عن اإلضافة وبناؤها عىل الضم نحو )جئت أول 

  بن أوس املزين:

 لعمــرك مــا أدري، وإين ألوجــل  

 

ــــة أّول    ــــدو املنّي ــــا تع ن ــــىل أيِّ  ع

 

 

 

 

 

 

 األخرى اجلائزة يف )قبل( و)بعد(.وجه وجتوز فيها أيًضا األ

والثاين: أن تكون اساًم جامًدا كـ)أفكل( فترصف ويقال يف تأنيثها: )أّولة(. 

مع عن العرب قوهلم: )ما تركت له أواًل وال آخًرا( بالرصف. وعىل هذا  وقد س 

                                                           

 .قبل( بعضه ن رش يف تويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة. وبعض  منه إجابات خاّصة مل ت نرش من 1)
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( و)أواًل(.   جيوز أن تقول: )جئت  أوَل من حممد( و)أوَل( و)أول 

ها الرصف واملنع من الرصف. أما الرصف فعىل أن )تبوك( جيوز في -

ئّول بمذّكر كاملكان أو البلد. وأما املنع من  تكون من )تبك( عىل زنة )َفعول( وت 

ل(، فتمنع من الرصف للعلمية  الرصف فعىل أن تكون من )بوك( عىل زنة )تفع 

 ووزن الفعل. أو تئول بمؤنث كالبقعة أو البلدة، فتمنع من الرصف للعلمية

ل(. واملنع من  والتأنيث سواء  أجعلناها عىل زنة )َفعول( أم عىل زنة )تفع 

لَّفة:   الرصف أجود. ويشهد له قول َعقيل بن ع 

ـنّّن غــارةً   أال ليـت شـعري هــل أش 

 

ب    ــوِّ ــوَك املص ــياَن أو وداي تب ض  بغ 

 

 

 

 

 

 

جيوز يف )حبيب( املنسوب إليه حممد بن حبيب البغدادي الراوية  -

ن الرصف، ذكر وجهان: الرصف، واملنع م 421النّسابة املتوَف سنة اإلخباري 

، وذكره وبّي أن أكثر أهل العلم يرصفونه «الالمع العزيزي»هذا أبو العالء يف 

، واختار رصفه، وذكر أن ابن املغريب يرى منعه. «الروض األنف»السهييل يف 

  أمه.وهذا مبني عىل اختالفهم يف )حبيب( أهو اسم أبيه أم اسم 

اخت لف يف رصف )رمحن( يف نحو )اهلل رمحن(، فمن يشرتط للمنع أن  -

يكون مؤنثه عىل )فعىل( يرصفه كأيب حيان، ومن يشرتط أن ال يكون بالتاء 

  يمنعه كالريض.

مها من األعجمي الذي  - جيوز لك يف )ياقوت( و)قالون( علمي  ونحو 

، وهو ظاهر مذهب سيب مي به بعد النقل  الرصف  ويه. واملنع، وهو قول س 
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  اجلمهور.

نيا( مؤنث أفعل التفضيل. وقد انتقلت لكثرة االستعامل من  - )الدُّ

، «أل»الوصفية إىل االسمية. ولذلك جاز هلا فيها حكامن، جتريدها من 
 وتنوينها، )دنًيا(. وقد حكى تنوينَها ابن األعرايب.

نى( املوضع املعروف يف مكة جيوز رصفه عىل تأوي - ر كاملكان. )م  له بمذكَّ

 وهو األجود. وجيوز منعه من الرصف عىل تأويله بالبقعة أو األرض.

 )بّشار( جيب رصفه ألنه اسم عريّب وال سبب فيه يقتِض املنع. -

ا( برصف )حوارّي( ألهنا وإن كانت  - يف احلديث )إن لكل نبّي حواريًّ

 عىل صيغة منتهى اجلموع فهي مفرد  ال مجع.

اًم لرجل ال ينرصف أللف التأنيث إن جعلناه )فعالء(، أو )أسامء( عل -

ه مالك  بن  أسامَء بن  خارجة.  لغلبة تسمية املؤنث به إن جعلناه )أفعاالً(. مثال 

قلت  يف نظم ما عرضه أحد اإلخوة من ما جاء من األعالم عىل وزن  -

 )ف َعل( ممنوًعا من الرصف:

َعـل  ـإمنع من الصـ  رف عـىل وزن ف 

ــــَباًل  َشــــم  وه    وقزًحــــا كــــذا ج 

َمــــــر   َلًقــــــا أو كع  َلًقــــــا وف   وع 

ـــــرَب   ـــــَثاًم كـــــذا غ  ـــــا وق  َلًف  ود 

 

َحـل    ًحـا كـذا ز   إحدى وعرشين: ج 

ـــم   َص ـــًوى ع  ـــا ط  ًَح ـــًرا ومج  َف  وز 

ـــــ ـــــا أو كم َلًع ـــــًدا وب  َب  رَض  ـ ول 

ـــ ص ـــّم ه  ـــا ث َرًش ـــا وج  َدًس  ر  ـَوع 

 

 

 

 

 

 

│ 



     
 

611 
 

 

 

 

  علماء العربيَّة وأدباؤها

 

 

 علامء العربيَّة وأدباؤها
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 (1)صفة النحاة
 

 ن ما قيل يف صفة النحاة:م

 ]السمعاين[. «قلام يكون النحوي دّينًا» -

 ]الذهبي عن أحد النحاة[. «فيه ظرف النحاة وانبساطهم» -

]األخفش  «يهأهل النحو يف ما نعلم معّمرون، ال َيكرس علينا إال سيبو» -

 األصغر[.

 ]األسود الغندجاين[. «أكثر النحويي فيهم رقاعة» -

│ 

  

                                                           

 .هـ1255/ 11/ 1( ن رش يف تويرت وفسبك يف 1)
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بية وأدبائهاشذرات في   (1)تراجم علماء العر
 

هـ( وابنه 502األنباريون كثري، أشهرهم يف العربية ثالثة: أبو حممد )ت -

ون 133هـ( وأبو الربكات كامل الدين )ت547أبو بكر )ت هـ(. وكّلهم يسمَّ

)األنبارّي( و)ابن األنباري(، غري أن األغلب أن ي قصد بـ)ابن األنباري( يف 

 كر. ورّبام سموا األب بـ)األنباري الكبري(.كتب العلامء أبو ب

هـ( وهباء الدين 557أشهر امللّقبي بـ)النّحاس( اثنان: أبو جعفر )ت -

ى )النّحاس( و)ابن النّحاس(، غري أن األشهر 157)ت هـ(. وكالمها يسمَّ

 تسمية األول بـ)أيب جعفر النحاس( وتسمية اآلخر بـ)هباء الدين بن النّحاس(.

املشتهر أن سيبويه تويف يف الثالثي من عمره. والصحيح أنه من الوهم  -

تويف وقد بلغ اخلمسي أو كاد أو جاوزها. ودليل ذلك أنه روى عن عيسى بن 

وكان  121، فإذا كان أول سامعه منه عام 125عمر، وقد تويف عيسى عام 

سنة. وقد ذكر نحًوا  10تكون  170فإن سنه حي تويف عام  11عمره حي إذ 

 ن هذا ابن مسعر.م

من ما ال يكاد ي عرف من أمر اخلليل بن أمحد رمحه اهلل أنه كان من أعرب  -

 الناس للرؤيا.

ر الشيباين اللغويُّ الكويفُّ )ت- َرار. 411أبو َعم  هـ( اسمه إسحاق بن م 

                                                           

ًقا يف تويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة1)  .( ن رش مفرَّ



             
 

103 
 

راد(. ف إىل )م  حِّ ها. ورّبام ص  م وغري 
ة كتب الرتاج  ته لنا عامَّ   هكذا سمَّ

رار  «تنبيهاته»هـ( يف 531محزة البرصيُّ )ت بن وساّمه عيلّ  )إسحاق بن م 

. ه، فلي ستَفد  رارة( فأثبَت أّن اسم جّده هو )زرارة(. ومل أجد هذا عند غري   بن ز 

: )سألت أبا عيل ]الصفار[ «خمتار التذكرة»قال أبو عيل الفارك كام يف  -

  (.455عن موت ابن كيسان، فأخربين أنه مات سنة 

نّص نادر عال حاسم للخالف ومبطل للقول بأن موته كان قلت: وهذا 

 هـ.540سنة 

ل )ت - هـ(. 511أبو إسحاَق الزّجاج هو إبراهيم بن الرسّي بن سه 

ل )ت هـ(. هكذا تسميهام 511وأبو بكر بن الرّساج هو حممد بن الرسّي بن سه 

م. وهذا ُيتمل أحَد أمور ثالثة:   كثري  من كتب الرتاج 

د أن ال أن يكونا أَخ  -1 وين. بيَد أنا ال نجد من أثبَت ذلك. ومثل  هذا يبع 

 يفَطن له املرتمجون لو كان ثابًتا.

 أن يكون ذلك من قبيل االّتفاق واملصادفات النادرة. -4

ي  -5 مها من سهو بعض املرتمج  ل( اساًم جلّد أحد  أن تكون إثبات )سه 

 وخلط هم. وهو ما أميل  إليه.

عىل السيوطي النقل واجلمع، ولكن ينبغي أن نعرف ال شّك أن الغالب  -

أيًضا أنه كان عامًلا بصرًيا بام ينقل. وله يف كثري من مؤلفاته آراء ونظرات تفّرد 

 هبا.

عقل أيب عيل الفارك عقل  منطقي ُيّب رّد النظري إىل نظريه وإحلاق  -
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. وعقل الفرع بأصله. ولذلك جتده أبًدا مولًعا بتصحيح القياس وضبط حدوده

ابن جني عقل  فنّّي مجايّل ُيّب تتبع مواطن اجلامل وآيات الرباعة واإلحسان، 

 وال يبايل أن يستجيد القول وضّده إذا أعجبه منزع احلجة ولطف الدليل.

كان الفّراء للكوفيي بعَده كالبحر، كلٌّهم يغرف منه. وكثري من علمهم  -

 راجع إليه ومأخوذ عنه.

طي جزالة نسجه ورقة معانيه، ومن الرافعي اقتداره يعجبني من املنفلو -

عىل املعاين وحسن ترصفه يف األساليب، ومن الطنطاوي سهولة لفظه وطول 

 نفسه ومجال ظرفه، ومن حممود شاكر تأّنقه يف جتسيد املعاين وجتديده يف ألفاظه.

 كاد املنفلوطيُّ يكون  ساحًرا يف ثياب أديب  فهو ال يكتب نثًرا، وإنام -

حًرا   ينف ث س 

)حممد حميي الدين عبد احلميد( و)عبد السالم هارون( هذان الرجالن -

 أجلُّهام ألهنام أفنيا عمرمها ومها يعمالن صامَتي بال تنّفش وال فخفخة 

ستطاع أن يؤّلف وهو أعمى ال ينقِض تعّجبي من ابن سيدَة كيف ا -

مع واالستقصاء وبراعة مع ما فيهام من متام اجل «املخصص»و «املحكم»كتايَب 

 التصنيف ودّقة الرتتيب 

كان باحًثا يقّل نديده. وكتابه  رحم اهلل نارص الدين األسد، فقد -

ال يكاد جياَرى يف حسن االستيفاء والتأيّن والدأب  «مصادر الشعر اجلاهيل»

 والتدقيق 

ذقهم وعلّو  - لبعض املحققي الكبار شجاعة يف التحقيق داّلة عىل ح 
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 كام ترى يف رموز امليمني يف حتقيقاته، وإطناب حممود شاكر يف تعليقاته. كعبهم

إن شئت أن تعرف مذهب األصمعي يف الرواية واللغة ومواضع  -

لتلميذه أيب حاتم ألنه  «فعلت وأفعلت»امه وإحجامه وقبوله ورّده فاقرأ إقد

 عرضه عليه.

، «التسهيل» باستقصاء مسائله وترتيبها يف النحو َمدين البن مالك -
ارتشاف »و «التذييل»بجمع شتات خالف النحاة فيها يف  ومدين أليب حيان

 .«الرضب
أبو عبيدة واألصمعي متقاربان يف العلم غرَي أن أبا عبيدة أكثر اتساًعا.  -

وهو أعلم من األصمعي بالنسب واألخبار واأليام. واألصمعي أعلم منه 

 شعر وفهم معانيه.بالنحو واملواضع وأضبط منه يف رواية ال

ن أكثر من رأيت  من املتقدمي معرفة بالشعر ومعانيه وصحيحه  - 
م 

بيد. وجتد مصداق ذلك يف رشحي املفضليات والقصائد  ومنحوله أمحد بن ع 

 .السبع لألنباري وابنه

│ 
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بية  (1)شواهد جلية على ضبط رواة العر
 

نوَن عىل أهل  األ دب  يف ما يروونه ال َتزال  تسَمع ناًسا كثرًيا يطع 

بوهنم إىل الكذب  والتزريف ]وهو التزّيد يف  هم وينس 
كون يف صحة  أخبار  ويشكِّ

هم ما هو كذلَك، ولكنَّا نزعم أنَّ األخباَر  احلديث[. ولسنا َندفع  أنَّ يف أخبار 

ا،  ت  رواُت   تتفاَوت  بحَسب تفاو 
التي وقعت إلينا منهم عىل طبقاتن خمتلفاتن

القائم، ومنها املوضوع الساقط، ومنها املزيد فيه وامل زال عن فمنها الصحيح 

ه. وسنسوق  إليَك بعض الشواهد الداّلة عىل أنَّ من اللُّغويِّي واألدباء َمن  وجه 

قيم  التثبَُّت والضبَط يف ما ينقل. عنَى بام َيروي وي   ي 

 األنباريُّ )ت -
ة خرَب إغار« رشح املفضليات»( يف 502رَوى أبو حممدن

ا: إن باملاء رَصًدا،  ه عىل َبجيلَة وذكَر منه: )فقال هلم تأبَّط رشًّ
ا وصحب  تأبَّط رشًّ

وإين ألسَمع وجيَب قلوب القوم. قالوا: واهلل ما نسمع شيًئا، وما هو إال قلب ك 

 ثمَّ قاَل:
( حتى فرَغ من ذكر  اخلرب   جي ب 

، غرَي )وكذا رَوى أمحد بن حسي اخلرَب يف ما أخربين عن أيب عَ   الشيباينِّ
رن م 

. وقال يف روايته: فوضَع يَده عىل  أنه قال: وما هو إال قلب ك. ومل يقل: جي ب 

وايات.  الدقيقة بي الرِّ
ل من الفروق   فؤاده. ومل يقل: عىل قلب ه( إىل آخر ما فصَّ

عن َجحظَة الربمكيِّ وأيب « أماليه»( يف 511رَوى أبو عيُل القايل )ت -

                                                           

 .هـ1255/ 4/ 5هـ وآخره يف 1251/ 3/ 44( ن رش أوله يف ملتقى أهل اللغة يف 1)
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ه : )ثمَّ قاَل: هلل درُّ أبياتن تأتينا هبا يا بكرن األنبار ر 
يِّ بسندن متصلن خرًبا يف آخ 

: وأقلَّ فضوهَلا (.  إسحاق  ما أتقن أصوهَلا وأحسَن فصوهَلا  وزاد جحظة 

)وأنشدنا أبو بكر حممد بن الرسي الرساج قال: «: أمايل أيب عيل»يف  -

 (.-الشك من أيب عيلّ -أنشدين، أو أنشدنا وكيع 

( يف )رشح ديوان عامر بن الطفيل( 547ورَوى أبو بكر األنباري )ت -

 كالًما، قاَل:

:  )إن أبا عيُل باَن من الناس بَثالثن

لَّ النجم وال جيب ن 
ّل حتى يض  كاَن ال يعَطش حتى تعَطش اإلب ل وال يض 

. واحلرف الرابع زيادة أيب  حتى جيب ن الليل  وال يق ف حتى يقَف السيل 

 العباس(.

 (، وكان قرأ ديوان عامرن عليه.451ريد  أبا العباس ثعلًبا )تي

( جت د  الرجَل الذي 411ويف كتاب )اخليل( أليب سعيد األصمعي )ت -

تاَب عن أيب عيُل الفاركِّ )ت
( قراءًة عليه شديَد االجتهاد  533رَوى هذا الك 

. وهذان  مثاالن  لذلك: ة  الضبط  وأمانة  النقل   يف صحَّ

تاب: )وله أربع أسنان(.. قاَل يف احلاشية: )قرأت  عىل  ورد -أ
يف متن  الك 

 (.«أربع»، وهي «أربعة»أيب عيُل 
 ورَد يف املتن: )وقال ذو الرمة: -ب

رق  اجلامئــَل بعــدما َن بــالزُّ ب   وقــرَّ

 

 .) ربان أوراكهـا اخلَط ـر 
َب عن غ   تقوَّ
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ل هذا البيت مل  بن قاَل الرواي يف احلاشية: )أوَّ أقرأه عىل أيب عيُل: وقرَّ

رق  اجلامئَل بعدما(.  بالزُّ

 ( يف )املحكم(:217قال ابن سيدة )ت -

ّي ملك ظفار  رَي  م 
ن ه َقول امللك احل  . َوم   رَيَ

)ومَحََّر الرجل: تكلم ب َكالم مح 

. و وقد دخل َعَليه رجل من العَ  ب 
:  «ث ب  »َرب، َفَقاَل له امللك: ث  ة  مرَييَّ

باحل 

ك امللك وَقاَل: َليست عندَنا اجل   اله َفَضح  ج  . َفَوَثَب الرجل فاندقَّت ر  س 

َكاَية ابن جني يرفع َذل ك إ ىَل األصَمع ي.  ه ح  ، من دخَل ظفار  مَحََّر. َهذ  َعَرب يَّت 

اله(. ج  ، بدَل َقوله: فاندقَّت ر  ه  َقاَل: َفَوَثَب الرجل فتكرسَّ  وأما ابن الّسكيت َفإ نَّ

 ( يف )املذكر واملؤنث(:403و زكرياء الفراء )توقال أب -

. وقال الفراء: «منجنوق»أنثى. وبعض العرب يسميها  «واملنَجن يق»)

ك يت يل ومل أسمعها من العرب(.  ح 

ة  دَّ واية  وش  ز بعض علامء العربيَّة يف الرِّ فهذه األخبار دالة  عىل مبلغ  حترُّ

َظم أمانتهم يف تأدية األلفاظ وإن كان تغيريها غري خمّل  ضبط هم وعنايت هم وع 

 باملعنى.

│ 
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 (1)الحجة على فضل عالم اللغة
 

من احلّجة عىل فضل عامل اللغة عىل مجيع العلامء أنه ليس أحد عىل وجه 

لمه. وهذه مزّية ليست  ر إىل ع  األرض خيّط حرًفا إال وهو حمتاج إليه ومفتق 

ر الضخمة وهو ال يعرف شيًئا لّشء من العلوم البتة، فقد يكتب الرجل األسفا

من الفقه أو احلساب أو غريها، ولكنه ال يستطيع أن يكتب حرًفا قّط إال بعد 

أن يكون عارًفا باحلروف وصورها ووجوه تأليفها وباملهم من قواني النحو 

 .والترصيف. وهذا كله ي رجع يف ضبطه إىل علامء اللغة

│ 

  

                                                           

 .هـ1253/ 2/ 2( ن رش يف فسبك وتويرت يف 1)
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 (1)ضرورة معرفة وفَيَات العلماء وطبقاتهم
 

ني  
ُيتاج طالب علم العربّية إىل أن يعرف طبقات علامئها وأزماهَنم وس 

ر والشيخ والتلميذ   م واملتأخِّ َل بي السابق  والالحق  واملتقدِّ وفَياُتم ويفص 

لَحق أحياًنا بالكتاب من  ، وما ي   األسامء واأللقاب 
وُيرتَس من االغرتار باتفاق 

. وما أكثَر ما يدخل عل   يه اخلَلل من جهة التقصري يف درك هذا الباب  احلوايش 

وأبي  مثالن عىل ذلك هو ما ال أنفّك أراه يف كثري من كتب العربية  -أ

م: )وروى أبو عبيدة عن األصمعّي كذا(. وهذا تصحيف   املطبوعة، وذلك قوهل 

ا. والصواب )أبو عبيد(. وهو القاسم بن ساّلم املتوَفَّ سنة  هـ. 442فاشن جدًّ

مر بن املثنّى املتوَفَّ سنة أم رَن األصمعيِّ 405ا أبو عبيدة مع 
هـ فقد كان ق 

مها إىل  ونديَده، وكان بينهام من املنافرة واملشاحنة ما ال خيَفى. ومل جيلس  أحد 

 اآلخر  قطُّ يتعّلم منه ويأخذ عنه.

( أليب حيان 11ونحوه أيًضا ما جاَء يف )أخالق الوزيرين ص -ب

، قا (، فرتجَم املحقق إلبراهيم بن التوحيديِّ ل: )وأخربنا املرزباينُّ عن الّصويلِّ

هـ. وليس هو املراَد، بل هو ابن  أخيه أبو بكرن 425العباس  الصويلِّ املتوَّف سنة 

هـ. وهو 551حممد بن ُيَيا الّصويل صاحب التصانيف  الكثرية  املتوَّف سنة 

باينُّ   اهلل املرز 
ل فقد تويّف قبل 572)ت  الذي َيروي عنه أبو عبيد  هـ(. أما األوَّ
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.   أن يوَلد املرزباينُّ بدهرن

( للدكتور 111/ 4ومنه أيًضا ما ورَد يف كتاب )يف اللغة واألدب  -ج

 األنصاريُّ 
 -سيبويه شيوخ أحد وهو–حممود الطناحّي إذ يقول: )فهذا أبو زيدن

ّل  ما كالمه يف يأيت  ليثبتوا أحياًنا ّروايةَ ال يغرّيون كانوا النّحاة أن عىل يد 

 عن يزيدَ  بن   حممد   العباس   أبو البيَت  هذا وأنشدَ : زيدن  أبو فقال ،...قواعَدهم

  ... (.عامرةَ 

ي أبو زيدن شيخ  سيبويه املتوَفَّ سنة  هـ 411وهذا من العَجب  فكيَف يرو 

ه، وقد هـ وهو يف طبقة  تالميذ  تالميذ  تالميذ  تالم471عن املرّبد املتوَّف عاَم  يذ 

؟ نُّ املرّبد حَي ماَت دون عرشة أعوامن
  كاَنت س 

يادة من  ه. وهذه الزِّ
ق بنوادر  أيب زيدن من حوايش روات  ه ما أ حل  وإنام استزلَّ

 األخفش  عيلِّ بن سليامن )ت 
  هـ( أحلَقها بالنوادر.511كالم  أيب احلسن 

( لّلبيّل إذ 154ومنه أيًضا ما جاء يف كتاب )حتفة املجد الرصيح ص -د

قال: )حكى ثعلب  يف كتاب َأيامن العرب والدواهي له فقال:... فقال أبو 

احلسن األخفش راوية  الكتاب:...(، فرتجم املحّقق لألخفش األوسط أيب 

هـ. والصواب أنه األخفش األصغر 411احلسن سعيد بن مسعدة املتوَف سنة 

هو تلميذ ثعلبن املتوَف سنة هـ. و511أبو احلسن عيل بن سليامن املتوَّف سنة 

  هـ.451

ه.  فليتحفَّظ من هذا وأشباه 

│  
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 (1)ال كتب التي تبيّن أخلاق العلماء ومواضعهم من الصدق والضبط
 

من أحّب أن يعرف أخالَق علامء العربية املتقّدمي ومواضَعهم من 

الّصدق والّضبط وما بينهم من التفاوت حتى كأنه خمالط  هلم فعليه هبذه 

 تب:الك

 

 

│ 

 

                                                           

 .هـ1251/ 5/ 1( ن رش يف تويرت يف 1)
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  كتبي وقضاياها

 

 

 كتبي وقضاياها
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 المعلقات السبع مقروءة مسموعة بضبطي وإلقائي مع ملحقاتها
 

 (1)متهيد: 

كنت عزمت  منذ سنوات عىل أن أخرج نسخة من املعلقات مضبوطة 

ضبًطا صحيًحا، فأخذت أمجع رواياُتا من مجيع كتب املتقدمي حتى هناية 

. وقد القرن الثالث كتاًبا كتاًبا، ومن كتب بع ض أهل القرن الرابع برشوطن

 فرغت من ذلك بحمد اهلل.

ها وأجوَدها  ثم توّخيت أن أخترّي من روايات كّل موضع منها أصحَّ

وأقرهبا إىل لغة الشاعر وأسلوبه وأن أنفي عنها مصنوعها ومنحوهلا وأن أقيم 

ما اضطرب من ترتيب بعض أبياُتا. وقد بدأت بذلك، ولكن  ملا كان هذا 

حموًجا إىل زمان مديد فقد رأيت أن أسعف طالب العلم بنسخة العمل 

( لتقّدمه وجودة هـ547مضبوطة أعتمد فيها رواية أيب بكر األنباري )ت

روايته يف اجلملة إال مواضَع أ ريت  العدول عنها إىل روايات أخرى، مع 

تصحيح ما أخطأ عبد السالم هارون يف ضبطه ومع إحلاق تسجيل صويّت هلا 

 .العمل ذلك بإمتام تعاىل  ن يأذن اهللإىل أ

 :املعلقات السبع  

                                                           

 ( يف نرشة املعلقات السبع.1)

 .هـ1253/ 1/ 15هـ وآخرها 1251/ 10/ 7ن رشت منّجمة يف تويرت يف مّدةن أوهلا 
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 املعلقات السبع بضبط فيصل املنصور مكتوبة يف ملف واحد. -

  احتمل ها من هنا:

https://drive.google.com/file/d/0PKUDG-B5

VFvVe_hXS5FGd5ZxYUE/view 

 املعلقات السبع مسموعة بإلقاء فيصل املنصور يف اليتيوب: -

-https://www.youtube.com/playlist?list=PL3FT55n

5g_HZ5dGJCRC5FhxYcI7Gt1qr 

  مسموعة يف ملف واحد يف موقع أرشيف:املعلقات السبع  -

 احتمل ها من هنا:

https://archive.org/details/almuallaqat 

نة بصوت عبد اهلل العوذيل: -  املعلقات السبع منشدًة ملحَّ

https://www.youtube.com/watch?v=_voHhvgNCH

0&list=PLq1HrU-ua3zDCVNwRq2qnGXcZHaRIYdug 

 املعلقات السبع مّكررة للحفظ، من عمل بعض اإلخوة: -

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfYnDZ4

MgtPBCrUDNe1wYmAqj23ITCHTn 

 (1)تصحيحات: 

                                                           

 .( ن رش بعضها يف تويرت، وبعضها مل ي نرش من قبل1)

https://drive.google.com/file/d/0B-PKUDG9e_hXSVFvV3FGd3ZxYUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B-PKUDG9e_hXSVFvV3FGd3ZxYUE/view
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-7FT99n9g_HZ3dGJCRC3FhxYcI8Gt5qr
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-7FT99n9g_HZ3dGJCRC3FhxYcI8Gt5qr
https://archive.org/details/almuallaqat
https://archive.org/details/almuallaqat
https://www.youtube.com/watch?v=_voHhvgNCH0&list=PLq6ua-HrU7zDCVNwRq4qnGXcZHaRIYdug
https://www.youtube.com/watch?v=_voHhvgNCH0&list=PLq6ua-HrU7zDCVNwRq4qnGXcZHaRIYdug
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfYnDZ2MgtPBCrUDNe1wYmAqj47ITCHTn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfYnDZ2MgtPBCrUDNe1wYmAqj47ITCHTn
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1- .) (. الصواب )األعداء 
 
  معلقة طرفة: )وإن يأتك األعداء

( من غري تنوين. -4 (. الصواب )واصل   معلقة لبيد: )وخلري واصلن

( من غري تنوين.معلقة لبيد: )كدخانن مشعلة(. الصواب )ك -5  دخان 

ن( بكرس امليم املشددة. -2 ن ليلة(. الصواب )كم مِّ  معلقة لبيد: )كم مَّ

 (1)تعليقات: 

املعلقات سبع ال عرش باإلمجاع، غري أهنم اختلفوا يف اثنتي منها، ومها  -

مها من السبع هو ما وجد ابن طيفور الرواة  قصيدتا عنرتة واحلارث. وعدُّ

سبه النحاس إىل أكثر أهل اللغة. وهو ما أخذت به.ومن جمتمعي عليه. ون

جعلها تسًعا أو عرًشا فإنام ذكر هاتي القصيدتي وأحلق هبام املختَلف فيه، وهي 

 قصائد النابغة واألعشى وَعبيد.

 خري ما اّطلعت عليه من رشوح املعلقات رشحان: -

سب األول: رشح األنباري. وهو رشح جليل القدر جزل الفوائد ينا

م. وأفضل طبعاته طبعة عبد السالم هارون.  املتقدِّ

ا يناسب املبتدئ وغريه.  الثاين: رشح الزوزين. وهو رشح سهل حسن جدًّ

وأفضل طبعاته الطبعة التي بتحقيق بالل اخللييل وأمحد عبد احلميد، فقد 

استولت هذه الطبعة عىل األمد ونسخت الطبعات السابقة للكتاب بام بذله 

 ققان من جهد مضاَعف وتَقّص مبسوط.فيها املح

                                                           

 .( ن رشت يف فسبك وتويرت يف أوقات خمتلفة1)
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أما رشح النحاس فليس فيه كثري فائدة. وأما رشح التربيزي فملّفق من 

 وأما رشح الفاكهي فال قيمة له. رشحي األنباري والنحاس.

 روى اجلمهور بيت امرئ القيس: -

ـــجنجل   ـــقولة كالس ـــا مص  ترائبه

 

 

 ورواه أبو عبيدة )بالسجنجل(.

السجنجل: املرآة بالرومية. ومن رواه بالباء قال:  فمن رواه بالكاف قال:

 السجنجل هو الزعفران.

ورواية اجلمهور هي األصّح. ومن ما ي وهن رواية أيب عبيدة )ترائبها 

مصقولة بالسجنجل( أنا إذا مجعنا عامة مقاالت املتقدمي يف )السجنجل( 

ب وجدنا أقرب أص ل هلا هو كلمَة وعرضناها عىل ما بّينه املحَدثون يف املعرَّ

(sexsangulum س الزوايا. وهي صفة غالبة عىل ( الالتينية. ومعناها املسدَّ

ة. فإذا صّح هذا مل  املرايا يف ذلك العرص. ولعلها كانت يوم إذ من الفضة املجلوَّ

عّد  يكن معنى السجنجل الفّضة إال أن تكون مرآًة. عىل أن املطيّل بالفضة ال ي 

الء احلديد ونحوه ونفي الصدأ عنه حتى مصقواًل يف ما أعلم، و إنام الصقل  ج 

 يعود أملس نقيًّا من الشوائب.

وأمر آخر، وهو أنه لو أراد هذا املعنى لقال: )كأن ترائبها مصقولة 

 بالسجنجل( فأتى بام يدّل عىل التشبيه.

هذا مع تفّرد أيب عبيدة هبذه الرواية من بي مجيع الّرواة. وأكثر ما يتفّرد به 
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 ن رواية الشعر ليس بمريّض كام ظهر يل ببعض التتبع.م

والذي يظهر يل أن امرأ القيس أراد أن يقول: إن ترائبها مصقولة، أي هي 

ملساء نقّية وّضاءة متأللئة، حتى كأهنا سبيكة فّضةن من السبائك الاليت ت ستعَمل 

الئها.  كاملرآة لشّدة صقلها وجودة ج 

 ول امرئ القيس نفسه:وهذا معنًى معروف يف شعرهم كق

 كــأن عــىل لباُتــا مجــر مصــطلن 

 

ـّف بأجـذال   أصاب غًَض    جزاًل وك 

 

 

 

 

 

 

 وكام قال ذو الرمة:

ــحة ــات  واض ــد، واللب ــة اجلي  بّراق

 

 َض هبـــا لبـــب  ـكــــأهنا ظبيـــة أفـــ 

 

 

 

 

 

 

ويؤيده أيًضا تشبيه امرئ القيس عَي فرسه بمرآة الصناع يف قوله: )وعي  

نظريه قول طرفة: )وعينان كاملاويتي...( وقول ذي الرمة: كمرآة الصناع...(. و

 )وخّد كمرآة الغريبة أسجح(.

وهذا يقّوي أن يكون أراد تشبيه الرتائب يف وضوحها ونقائها بالسجنجل 

 الذي هو املرآة املصنوعة من الفضة.

بل إن من الشعراء من شّبه النحر بالفضة كقول بعضهم: )ونحًرا كفاثور 

ومل نرهم ذكروا أن الرتائب أو الصدر أو النحر كاملصقول أو  اللجي...(.

 املطيل بالفضة.

س: ملاذا اخرتَت يف معلقة طرفة رواية )ذلول بأمجاع الرجال ملهد( عىل  -

 رواية )ذليل(؟
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ج: )الذلول( ضد الصعب. وهو هنا أليق من )ذليل( ألنه أراد أن يذكر 

خل قه فدّل يف عجز البيت عىل مهانته من أفعاله املشاهدة ما يقّبحه ويومئ إىل 

وسقوط قدره بأمرين أنه يدفع باألكف وأنه سهل االنقياد كالبعري الذلول. ولو 

قال: )ذليل( خلرج من رونق الكناية إىل جفاف الترصيح ولكان كالنقض ملا 

اعتزمه منها ولذهبت املشاكلة بينه وبي التلهيد باألكّف ألن التلهيد صورة 

ى هبا عن املهانة، والذي يالئمها وصفه بأنه ذلول ال ذليل ألن حمسوسة ي كن

ّس وي كنى به عن املهانة أيًضا. والذليل هو املتصف  ذلك من ما ي شاهد وُي 

 كناية.بالذّلة التي هي بمعنى املهانة، فهو حقيقة ال 

 عىل أنه روي )ذليل(، رواه أبو عبيد والتوزي والطوك وغريهم.

بيًتا. والذي  33معلقة عنرتة يف الرواية التي أوردتُّ تبلغ عّدة أبيات  -

  بيًتا أو أقّل. 35اتفق عليه علامء البرصيي والكوفيي منها 

. وأكثر هذه 110وقد أوصلها صاحب )اجلمهرة( الظَّني  إىل نحو 

  األبيات امَلزيدة غّث مصنوع. ومنها البيتان الشهريان:

ــل ــاح نواه ــك  والرم ــد ذكرت  ولق

ـــوددت ت ـــاف ـــيوف ألهن ـــل الس  قبي

 

يض اهلنـد تقطـر مـن دمـي   مني وبـ 

ـــم   ـــرك املتبس ـــارق ثغ ـــت كب  ملع

 

 

 

 

 

 

  فهذان من الشعر املصنوع وليسا لعنرتة.

ل عىل عنرتة شعر كثري وضعه يف ما يبدو مؤلف سريته. ومنه  وقد مح 

قصيدة: )ال ُيمل احلقد من تعلو به الرتب(. وتشبه أن تكون مصنوعة بعد 
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  ث.القرن الثال

ينسب لزهري يف معلقته أربعة أبيات ليست له، أما األوالن فقوله:  -

)وكائن ترى من صامت..( وقوله: )لسان الفتى نصف..(. ومها لألعور 

نّي أو غريه.   الشَّ

وأما الثالث فقوله: )وإن سفاه الشيخ ال حلم بعده(. وقد رواه البالذري 

 وغريه غري منسوب.

  فأعطيتم( ومل يروه العلامء له. وأما الرابع فقوله: )سألنا

وهذان األخريان مرفوعا القافية واملعلقة  جمرورة. والذي أدخلهام يف 

  .«اجلمهرة»لقة يف ما أعلم هو القريّش صاحب املع
يروى لَعمر بن كلثوم يف معلقته بيتان، ومها )صددت الكأس..( إىل  -

يي كاخلليل قوله: )بصاحبك الذي ال تصبحينا(. وهذا قول بعض البرص

وسيبويه عىل شك، وأيب عبيدة واألصمعي. والراجح أهنام لَعمر بن عدي. 

وهو قول أيمة الكوفيي كحامد الراوية واملفضل الضبي وابن الكلبي ومن 

  البرصيي مؤرج. ومل يثبتهام ابن كيسان وال األنباري يف معلقته.

 ويروى يف هذه القصيدة أيًضا:

 ًمافـــإن َنغلـــب  فغاّلبـــون قـــد

 

ـــــا  ـــــري مغّلبين ـــــب فغ  وإن نغَل

 

 

 

 

 

 

  والصحيح أنه لفروة بن م سيك املرادي.

أما هذه األبيات )لنا الدنيا وما أمسى عليها...( و)مألنا الرب حتى ضاق 
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عنا...( و)إذا بلغ الفطاَم لنا رضيع...( فرواهن بعض متأخري الرواة. 

 واألشبه أن تكون موضوعة.

 (1)استفتاءات: 

( يف قول زهري:س: ملاذ -  ا اخرتَت حذف الياء من )خليل 

 تبرّص خليل  هـل تـرى مـن ظعـائنن 

 

 

ج: اخرتت حذف الياء واالجتزاَء عنها بالكرسة ألن هذه أفصح اللغات 

وأجود الروايتي. وكان األصمعي يروهيا هكذا وينكر رواية إثبات الياء. 

 وحكاها أبو عبيدة أيًضا.

ة، بل يقع يف التفعيلة الثانية زحاف القبض. وال ينكرس الوزن هبذه الرواي

 وهو جائز.

س: رأيتك ضبطتَّ بيت لبيد بن ربيعة )حّتى إذا سخنت وخّف  -

نت( مع أّن ثعلًبا نّص يف )الفصيح( عىل أن الفتح  ها( بكرس خاء )سخ  عظام 

 أفصح، فام وجه ذلك؟

 ج: ضبطتها بالكرس ألّنه لغة قبيلة الشاعر، فقد حكى ابن األعرايب

هـ( يف )املحكم، 217هـ( كام نقل عنه ابن سيدَة ]كذا بالتاء[ )ت4511)ت

هـ( يف )املجّرد، 510سخن( أن الكرس لغة بني عامر. وحكى كراع النمل )ت

 سخ( أنه لغة هوازن. ولبيد  من عامر بن صعصعة من هوازن.

                                                           

 .رشت يف آسك يف أوقات خمتلفة( ن  1)
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هو وأنا أرى أّن الّشعر ينبغي أن ي ضبط بام هو أقرب إىل لغة الشاعر ال بام 

. وقد جهدت جهدي يف املعّلقات عىل أن أتقّلد هذا الرأي وأ مضَيه ما  أفصح 

وسعني ذلك. وهو أحد املعايري التي اتكأت عليها يف الرتجيح والضبط. 

داية(، فقد ضبطت  ، منها بيت عنرتة )وكأنام التفتت بجيد ج  وأمثلت ه فيها كثرية 

داية( بالكرس مع أهنا مضبوطة يف مجيع م ا وقفت عليه من الكتب جيم )ج 

هـ( 447بالفتح، وذلك أّن الكرس لغة قيس، حكى ذلك أبو مسحل )ت نحو 

ه الكسائي )ت414/ 1يف )نوادره  هـ(، وأنشَد بيت عنرتة 175( عن شيخ 

، فهذه لغت ه أو أجدر  أن تكون لغته.  هذا، وعنرتة  قييّس كام هو معلوم 

بت( يف  - معلقة عنرتة باإلدغام، فام س: ضبطَت )وقد تَّربع( و)لقد رشَّ

 وجه ذلك؟

ر بن  ّراء، قال أبو عم  ج: اإلدغام يف مثل هذا هو مذهب عامة العرب والق 

العالء: )اإلدغام كالم العرب الذي جيري عىل ألسنتها وال ُيسنون غريه(، 

وقال ابن جماهد يف إدغام الدال يف التاء خاصة: )وأما ما ال جيوز إظهاره فقوله: 

... وما أشبه ذلك [51]العنكبوت:  ﴾ڱڱ﴿ [411قرة: ]الب ﴾يئجب﴿

مدغم كله ال جيوز إال ذلك... وهذا من ما أخربتك أن إظهاره خروج من 

ل  ا لقرب الدال من التاء وأهنام بمنزلة واحدة فثق  كالم العرب، وهو رديء جدًّ

 [.111اإلظهار( ]السبعة ص

ةفهد جب﴿وقد ق رئ قوله تعاىل:  دغام، وهي قراءة باإل [50]يوسف:  ﴾خب شَّ
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 أيب َعمر ومحزة والكسائي وغريهم.

تسكاًبا( واجب أم جيوز تركه؟ - ا وَّ  س: هل اإلدغام يف نحو )سحًّ

لون( واجب يف القرآن  ج: إدغام النون الساكنة والتنوين يف حروف )يرم 

: )والنون الساكنة ت دغم «الشافية»نثر أو شعر، قال ابن احلاجب يف  وغريه من

لو وجوًبا يف مها. «املمتع»ن(. ومثَل ذلك قال ابن عصفور يف حروف يرم   وغري 

│ 
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 (1)؟«تدليس ابن مالك»ب لم اخترت أن أسمي الكتا
 

َ سّميَت كتابك 
تدليس ابن مالك يف شواهد »يسأل عدد من اإلخوة: مل 

  ؟ وهاّل عدلَت عنه إىل اسم آخر غري هذا االسم؟«النحو

ي عىل أربع قضايا جوهرية، وهي واجلواب عن ذلك أن الكتاب ينطو

ض  مجيع األبيات التي تفّرد هبا ابن مالك، واحلكم عليه بأنه هو واضعها  عر 

بأربعة براهي مفصلة، واحلكم عليه بتدليسها بالرباهي أيًضا، وبيان أثرها 

 عنده يف أحكام النحو وعند من جاء بعده.

وإما أن يكون من  فإما أن يكون إنكارهم هلذا العنوان من جهة العلم،

 جهة العاطفة.

فأما األول فإما أن يقولوا: ألنه مل ينتظم هذه القضايا األربع كلها، وإما 

 أن يقولوا: ألنه وشى بالنتيجة وكشف عنها.

فإن قالوا باألوىل فيجاب عن ذلك بأنه ليس من واجب العنوان أن يدّل 

وغريها ال تدّل إال  «احلامسة»و «العي» مجيع ما يف الكتاب. وهذا كتاب عىل

عىل جزء يسري من الكتاب. ويلزم من ذلك أيًضا أن يكون العنوان داالًّ عىل 

 هذه القضايا األربع كلها. وهذا متعذر. وقولكم ببعضها حتّكم.

                                                           

 «.تدليس ابن مالك»( يف كتاب 1)

 هـ أوَل طباعة الكتاب واإلعالن  عنه وقبل توزيعه.1251/ 1/ 1ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف 
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وإن قالوا بالثانية، وهي أنه دّل عىل النتيجة، فيقال: أنتم بي أمرين: أن ال 

تاب أو أن تأبوها، فإن كنتم ال تأبون إال تأبوا النتائج التي انتهى إليها الك

العنوان ألنه وشى بالنتيجة فال نسّلم لكم أن ذلك غري جائز. وعليكم الدليل. 

وإن كنتم تأبون نتائج الكتاب أيًضا، فتعلقكم بالعنوان تلبيس ألن خالفكم إنام 

 هو يف صلب النتيجة ال يف العنوان.

ة ال من جهة العلم. وذلك أن وإن كان إنكارهم للعنوان من جهة العاطف

يقولوا: نحن نسّلم بالنتيجة أو نرى إمكاهنا عىل األقّل، ولكنا نرى يف ذلك 

إساءة إىل مقام ابن مالك وحطًّا من قدره أو نرى أن يف ذلك جترئة للناس عىل 

ّد عليهم بأنه متى انبنى عىل خطأ العامل  العلامء وفتح باب يف الطعن عليهم، فري 

علم مل جيز السكوت عليه ألّي وجه كان. ولذلك تكّلم أهل احلديث فساد يف ال

باجلرح والتعديل حرًصا عىل حفظ احلديث وتنقيته من شائبة الوضع 

. وهذا عدد ضخم، فالسكوت 300واالفتعال. وأبيات ابن مالك نحو من 

عن بيان أمرها يوجب قبوهلا واالحتجاج هبا. ويف هذا من الرضر عىل العلم ما 

  فى.ال خي

يه هبذه القضيَّة،  م آثرَت أن تسمِّ
فإن قيَل: َهب أنا سّلمنا لك بذلك كلِّه فل 

يَته مثاًل )الشواهد  ، فهاّل سمَّ
وهي قضيَّة التَّدليس، دوَن سائر  القضايا الثالث 

د هبا ابن مالك( أو )األبيات املوضوعة يف كتب ابن مالك( أو  النحوّية التي تفرَّ

  واهد النّحوية(؟)وضع ابن مالكن للش

فاجلواب  عن ذلك أنَّه ليس جيب عىل املؤلِّف أن ُيتجَّ لعنوان  كتاب ه. وهلذا 
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، وإنَّام اشتغلت  بنقض  االعرتاضات  عليه ألهنا متى 
لب  البيان  ه يف ص  مل أذكر 

. عىَل أنَّه   كام يشاء 
نوان  ف يف اختيار  الع  انتقَضت فللمؤلِّف بعَدها حقُّ الترصُّ

 فال يكون يشء  منها أوىَل  جَيوز
أن تستوَي هذه القضايا األربع  يف األمهيَّة  والَقدر 

ي الكتاَب بام أشاء  منها ولو اعتباًطا.  . وإذن ال تثريَب عيلَّ أن أسمِّ
ن
من يشء

، غري  ن ؤال  لو كاَن مقطوًعا بفضل  إحداها، ولكنَّه غري  معيَّ حُّ هذا السُّ
وإنَّام يص 

اًل فأقول:أين مَع ذلَك أب ّلة تنزُّ
  يِّ الع 

، منها أنَّ التسمية  ها ألمورن يت الكتاَب هبذه القضيَّة دون غري  إنَّام سمَّ

م التدليس، فقد يكون  وضع  ابن  مالكن هلذه الشواهد  من باب   بالوضع  ال تستلز 

. فقد مجَع هذ م الوضَع للملمِّ بصورة  املسألة  ا التدليس  فيسلتز  . أمَّ ا التمثيل 

، بل دلَّ أيًضا باللزوم  عىل القضيَّة الثالثة  من قضايا 
العنوان  قضيَّتي  يف قضيَّةن

، أثًرا يف كتب  النحو  التي أ ّلفت بعَده  ، وال بدَّ ، وهي أن هلذه األبيات  الك تاب 

. وهذا بال ريبن داعن النخداع  من بعَده من  م غرَي الواقع  ألنَّ التدليَس ي وه 

، وهو أنَّ هذه القضيَّة هي التي  العلامء هبا. ا. وأمر  ثالث  وهذا ما جَرى حقًّ

ل هبا هذا الكتاب  عن مجيع  من كتب يف هذا املوضوع  ألنَّ بعضهم رمى 
ينفص 

ابَن مالكن بالكذب، وبعضهم رأى أنه وضَعها ابتغاَء التمثيل  غرَي كاذبن يف 

.   ذلك وال مدلِّسن

ها أثًراوإذن فهذه القضيَّة هي أهمُّ قضا ها وأبعد  ا  يا الكتاب  وأخطر  وأدهلُّ

يت ه هبا. تاب  ما سبَقه. ولذلك سمَّ
 عىل ما وراَءها. وهي التي يباي ن هبا هذا الك 

│ 
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 تدليس ابن مالك«الأخطاء الطباعية والاستدراكات على كتابي 

 (1)»في شواهد النحو

 

                                                           

 «.تدليس ابن مالك»( يف كتاب 1)

 .هـ1251/ 1/ 50ن رش هذا اجلدول يف تويرت يف 
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  :(1)هذا البيت «411/ 5رشح التسهيل »أنشد ابن مالك يف  -

ـــليَمى َر مـــن س  َر مـــا تـــذكَّ  تـــذكَّ

 

ـــري  دان    ـــع  غ ـــَي الرتاج ـــىل ح  ع

 

 

 

 

 

 

ومل أجده حي مجعت  األبياَت التي تفّرد هبا يف كتاب قبله، عىل أن صدره 

ب الذي أنشده األصمعي يف مطابق لصدر بيت سّوار بن   «420اختياره »املرضَّ
  من كلمةن له.

د وقد رّجحت  أنه بيت  قديم  صحيح  ف أثبّته يف القسم الثاين من َمرس 

األبيات، وهو احلاوي لألبيات غري املقطوع بوضعها. وكنت بينت  يف حاشيتها 

  أنه من املمكن أن توَجد يف بعض املصادر التي غابت عني.

ر عىل هذا البيت يف ثم وق بعد  «3111معاين قطرب ل »فت  قبل أشه 
( مكاَن )الرتاجع   جدانه وفيه )امل راجع   (.و 

 :«1133/ 5رشح الكافية الشافية »أنشد ابن مالك يف  -
 فــــذاَك ومل إذا نحــــن امرتينــــا

 

 تكـــن يف النـــاس يـــدركك املـــراء   

 

 

 

 

 

 

وقد ذكرته يف األبيات غري املقطوع بوضعها. وأفادتني األستاذة عائشة أنه 

ه )فكيف ومل إذا«، املطبعة األدبية155العالء املعري  رسائل أيب»يف   ، وصدر 

ديف. ّميَت يوًما( منسوًبا إىل س   س 

│ 

                                                           

 .هـ1253/ 3/ 4 ن رش هذا االستدراك يف تويرت وفسبك يف (1)
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 (1)وملحقاته «تدليس ابن مالك في شواهد النحو»ي كتاب
 

مع وضع ابن مالك وقفة »، وهي مقالتي التي سبقت تأليف الكتاب -

مة يف  «للشواهد النحوية ههـ[. 1254/ 7]ن رشت منجَّ ض   .ا كاملةوسيأيت َعر 

]أصله  «عرض واحتجاج ،تدليس ابن مالك يف شواهد النحو»كتايب  -

/ 1/ 42بحث تكمييل لنيل درجة املاجستري نوقش يف اجلامعة اإلسالمية يف 

/ 2هـ، ثم هّذبته وزدت فيه ونقصت منه ونرشته هبذا العنوان يف 1252

 هـ[.1251

 احتمل ه من هنا:

ry/http://www.alukah.net/libra0/50552/ 

. «وصناعة الشواهد الشعرية نقض براءة ابن مالك من التدليس»بحثي  -
التدليس وصناعة الشواهد  براءة ابن مالك من»وهو رّد عىل بحثن عنوانه 

 .«الشعرية
وهذا الرّد هو عندي أهّم وأتّم من كتايب األصل  "التدليس". وقد أتى 

 هـ[.1253/ 3اب عنها ]ن رش يف عىل عاّمة االعرتاضات عىل هذه القضية وأج

 وسيأيت عرضه.

* وقد دارت عىل كتايب هذا كثري من املناقشات والردود والتقريظات، 

                                                           

 «.تدليس ابن مالك»( يف كتاب 1)

http://www.alukah.net/library/0/90934/
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 منها:

 أ.د. أبو أوس الشمسان: - «تدليس ابن مالك» -

jazirah.com/-http://www.al4012/54012054/cu11

.htm 

 أ.د. أبو أوس الشمسان: - «هل من براءة البن مالك؟» -

jazirah.com/culture/-http://www.al4011/

11014011/fadaat43.htm 

  سليم:أ.د. فريد الزامل ال - «ابن مالك بي التقديس والتدليس» -

jazirah.com/culture/-http://www.al4011/

47114011/fadaat4.htm 

 أ.د. عبد العزيز احلريب: - «معركة ابن مالك» -

arabia.com/vb/showpost.php?p=-a-https://www.m

3313&postcount=1 

 د. حممد خليل الزروق: - «أبيات ابن مالك» -

.php?story_fbid=https://m.facebook.com/story

4354213450375745&id=100000173413500__&tn__=%

4As%4R-AsH 

الشيخ عبد اهلل  - «دليس ابن مالك يف برنامج اخلزانةعرض كتاب ت» -

 البطاطي:

http://www.al-jazirah.com/2014/20140329/cu11.htm
http://www.al-jazirah.com/2014/20140329/cu11.htm
http://www.al-jazirah.com/culture/2015/16052015/fadaat27.htm
http://www.al-jazirah.com/culture/2015/16052015/fadaat27.htm
http://www.al-jazirah.com/culture/2015/28112015/fadaat2.htm
http://www.al-jazirah.com/culture/2015/28112015/fadaat2.htm
https://www.m-a-arabia.com/vb/showpost.php?p=7757&postcount=1
https://www.m-a-arabia.com/vb/showpost.php?p=7757&postcount=1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2792457230783823&id=100000587217900&__tn__=%2As%2AsH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2792457230783823&id=100000587217900&__tn__=%2As%2AsH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2792457230783823&id=100000587217900&__tn__=%2As%2AsH-R


     
 

602 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2xrmdEExn_Q 

│ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4xrmdEExn_Q


             
 

133 
 

ية وقفة  (1)مع وضع ابِن مالٍك للشواهد النحو
 

 عَلم  كبري  من أعالم  النّحاة، ال جَيَحد علَمه إال من جيَحد 
ابن  مالكن

ف الفضَل. وهو بال َشُك  ر  مكاَنه من الفضل  إال امرؤ  ال يعر 
الشمَس، وال ينك 

هم. وال َتزال  مدرست ه هي  وس  دين ورأس  من رء  بار املجدِّ
د  من ك  الغالبَة عىل جمدِّ

ب  التسليَم له وتصديَقه يف كلِّ ما َينط ق  به، 
املدارس اليوَم، ولكنَّ ذلَك ال يوج 

هم من البرش  فهم  ألنَّ اهلل تعاىَل مل جيَعل ذلَك إال ا غري  ه املبلِّغَي عنه. فأمَّ
ألنبيائ 

رَضة  للنَّقد  أيًضا. وَتعظ م احلاجة  إىل رَضة  للخطأ والصواب، وهم ع  ذلك  ع 

يانة  له من َعَبث العابثَي وانتحال  املبط لَي.  فظ  للعلم  وص  وتشتدُّ إذا كاَن فيها ح 

م لو سَكت وا عن   باجلَرح والتعديل ملَّا استيَقن وا أهنَّ
ا تكلََّم أهل  احلديث  ًما مَّ د 

وق 

ا ، ثمَّ عىل اإلسالم  من جرَّ
 ذلك لقاَل َمن شاَء ما شاَء ولدخَل عىَل احلديث 

 
ء

.  ذلك باطل  وفساد  كبري 

 الشعريِّ 
وقد كنت  ذكرت  أنَّ نعياًم البدريَّ زعَم يف كتاب ه )صناعة  الشاهد 

عر  ( أنَّ ابَن مالكن وضَع نحَو سبع  مئة  بيتن من الشِّ  األندليسِّ
عند ابن مالكن

ا هبا عىل مسائَل من النَّحو. وذكرت  أن  هذا يشء  حاكَ  وأدخَلها يف كتب ه حمتجًّ

. وقد  يف صدري منذ زمنن  ه شكٌّ ر 
حتَّى أمَسى عندي كاليقي  الذي ال خيام 

 عنه، فتأَبى عيلَّ نفس  موَلعة  
مُّ بالكتابة  أفضيت  به إىل بعض  أصحايب، وكنت  أه 

                                                           

اًم يف ملتقى أهل اللغة يف 1)  هـ.1254/ 7( ن رش منجَّ
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 تكذيًبا ملا 
ن
وه، إذ  كان وا أرَسع يشء  كارَهة  للخروج  عىَل الناس  بام مل يألف 

 
باإلرجاء

ةفارَق العادَة و . وهذا كثري  يف العامَّ
ومن يتقيَّل هم من  خرَج عن اإللف 

َوى عَلنًا وخاَض فيها َمن  ع  ا وقد قيَل ما قيَل وصاَرت هذه الدَّ املتعلِّمَي. فأمَّ

ل هبا بعَض احلجج  عىل صدق  هذه املقالة  وأديل   أفصِّ
خاَض فال ب دَّ يل من كل مةن

َقها يف نفيس ألنَّ ص ا حقَّ  من مَّ
ن
احَب الك تاب  مل يستوف  ذلَك كلَّ بّشء

 وتَرَك شيًئا كثرًيا من القول  لو ذكَره لكاَن أعزَّ لرأي ه وأشدَّ تثبيًتا.
 
 االستيفاء

ا ما يكن بَِّس عىل النَّاس   األمر وأيًّ َب عن باطلن ل  فحسب ه أنَّه كَشَف احل ج 

م من ا إلجالل  البن  مالكن زماًنا. وكأنَّ الذي وقَف هبم دوَنه ما ألقَي يف قلوهب 

، ولكنَّ من  ر، فعامل وه بحسن  الظنِّ  الَغم 
 
ه وما بلَغهم عنه من الثَّناء وتعظيم 

نَسب إىَل الَغباوة .  وي 
 حسن  الظنِّ ما َيدخل  يف الَغفلة 

، رجل  يرفع  العلامَء فوَق  وقد وجدنا أنَّ أكثَر من خيطئ احلقَّ أحد  رجلي 

هم حتَّى تكون سيئاُت   م وحتَّى يكون خطؤهم أقدار  لة حسناُت  م عنَده بمنز 

مَة بفعل ه وإن أنكَر ذلك  ص 
د فيهم الع  م وحتَّى يعتق  معدوًدا يف مجلة صواهب 

َر هذا الرجل  بصوابن مل ي سَبق إليه أو َدلَّ عىل خطأ مل يوَقف 
بل سان ه. ولقلَّام ظف 

م، فإن  أصاَب فب ام م، وإن أخطأ، فب ام  عليه ألنَّ غايَته اقتفاء  املتقدِّ أصاَب املتقدِّ

أخطأ. وما أحسَن ما قاَل أبو عثامَن رمحه اهلل: )ولكن  للنّاس تأُس وعادات  

وتقليد  لآلباء والكرباء، ويعملون عىل اهلوى وعىل ما يسبق  إىل القلوب، 

ملون النّظَر حتى يصريوا يف حالن متى عاودوه  ويستثقلون التحصيَل، وهي 

 [.274/ 2ا بأبصار كليلة وأذهان مدخولة( ]احليوان وأرادوه نظرو
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رايَة عليهم   والزِّ
 
َلامء وأما اآلَخر فرجل  ال َيزال  دأب ه الغضَّ من الع 

َح  َرم اإلصابَة ون ج  هم. َومثل  هذا خليق  أن ُي 
واملسارعَة يف ختطئتهم وجتهيل 

ل م مل مان  َغضٌّ والع  َلامَء كان وا والزَّ ه، الرأي  ألنَّ الع  ه ومل يمَصح أَثر  س رسم   يدر 

م  م به أكثَر من اشتغال نا، وعقوهل  نا واشتغاهل  هم عليه أشدَّ من حرص  وكاَن حرص 

ها. وقد كاَن  ر صفاَءها صَخب  املدنيَّة وضوضاؤ  نه، مل يكدِّ
ل و  إال م 

يوَم إذن خ 

ا، فال َعَجَب أن تكوَن إصابت هم أكثرَ  رُت 
م أذكياء  الدنيا وعباق  من إصابت نا  فيه 

ل م أسدَّ من مذاهب نا.  ومذاهب هم يف الع 

َت من أن تكوَن أحَد هذين الرجلي وعصَمك اهلل من َسورة   فإذا خرج 

لية اإلنصاف  مل تعَجل عىل القول  املحَدث   ر  العاطفة  وحالَّك بح  اهلَوى وَجو 

ك، ومل يكن من ف حجَجه ثم تتدبَّرها يف نفس  ن حتَّى تعر  امل حال  عنَدك  بالطَّع 

ل م والتدليس  ألنَّه قد يكون  الرجل   أن جيمَع الرجل بي خصلتي  متنافرتي  كالع 

ثن ون بام  ل م. والنَّاس  إذا أثنَوا عىل رجلن فإنام ي 
عامل ًا وفيه  َخصلة  ينَهى عنها الع 

ه.  رَأوا وبام عَرف وا، وقد ختَفى عليهم كثري  من أخالق ه ورسائر 

زماًنا نعتذر من اجلهل، فقد رصنا اآلَن نحتاج إىل االعتذار  من  )وقد كنا

العلم. وكنا نؤمِّل شكَر الناس بالتنبيه والّداللة، فرصنا نرََض بالسالمة. وليس 

 . نكر مع تغريُّ  الزمان. ويف اهلل خلف  ، و ال ي 
هذا بعجيبن مع انقالب األحوال 

 [.21عبيد يف غريب احلديث  وهو املستعان( ]ابن قتيبة يف إصالح غلط أيب
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ـــًرا ظه  ـــوَك إال م  اج ـــك الرَّ
لف   ال ي 

ــذين إذا دعــا  ال
 
 ولكــن  أخــو املــرء

ـــا ـــد خائًب َف ي لري 
 ولـــيس املـــوافين 

ـــاب ع   ـــه متت ـــييل نفع  ـــدتُّ خل  عه

 مــا شــاء أنشــأ ريب، والــذي هــو مل

ــه بــه  مــا اهلل موليــك فضــل  فامحدن 

ـن  
ـل ممك  ل خليَلك مـا التواص 

 واص 

اـفـام تنَفـكُّ منـدمَت احلميـَد،  ً
 ترص 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــ ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   ع  مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

ــديام  ــون  ع ــو تك ــرام ول ــَق الك  ل   خ 

 أجاب وا بام يرضيه يف السلم واحلـرب  

ــال ــاَن أمَّ ــا ك ــه أضــعاَف م ــإنَّ ل  ف

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 اشـــًئا أبـــدايشـــأ فلســـَت تـــراه ن

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري   فـــام ل

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب  
 كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في
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 إذا صحَّ عون  اخلـالق  املـرَء، مل جي ـد

ــــاء إذا مل ــــر اإلخ ــــًرا املظه   هج

ــا ن ، فوربِّ ــد 
ــو اعتم  ــه تنج ــا ب  جواًب

 نارة  العقل  مكسوف  بَطـوع  هـًوىإ

ـــ ــه األم ــول  ل ــا يئ ــر  م ك ــة الف   رؤي

ـــــل   ـــــنَّ طاعـــــَة اهلل، ال َب  ال متَلَّ

 مـــــن القـــــو
 
 ال يغـــــرنَّكم أ الء

ـــن ـــدَل ع ـــال أع ـــي ف  ربِّ وفقن

 رَص مــاـيــابَن الكــرام  أال تــدنو فتبــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اـعســـرًيا مـــن اآلمـــال  إال ميـــ   رسَّ

ـــي   ع ـــدَّ م   ج
ـــات  ـــك يف النائب  ي

 لن أسـلفَت ال غــري  تســأل  لعـن عَمــ

 وعقل عـا  اهلـوى يـزداد  تنـويرا

ــواين ــاب  الت ــىل اجتن ــي  ع ــر  مع  ـ

ـــتديام ـــَت اس ـــا حيي ـــَة اهلل م  طاع

ـــداع  
ـــوح  للســـلم، فهـــو خ  ن   م  ج 

ـــنَن   ـــري َس ـــاعَي يف خ ـــنن  الس  َس

عا  كَمــن ســم 
ن
ث وَك، فــام راء  قــد حــدَّ

 

 

 

 

 

، فإ لن ن رَزقه اهلل طبًعا أرجو أن تقرأ هذه األبياَت قراءَة متأمِّ ن كنَت من مَّ

عر القديم  كثرَي النَظر فيه قادًرا عىَل  سلياًم وفطرًة نقيًَّة، وكنَت طويَل امل راس  للشِّ

ه مل خياجل ك الشكُّ يف أنَّ 
َل جيَِّده من رديئ  ه، وتعز 

يم  ل بَي صحيحه وسق  أن تفص 

فة  مفتَعلة  وأنَّ  عر القديم  كإلِّ  هذه األبياَت موضوعة  مصنوعة  ومزيَّ ا من الشِّ إهلَّ

 ، ، ومل ختطئ ما فيها من ساَمجةن وبرودةن وث َقلن وَغثاثةن قب  من رأ ل  النَّعام  السَّ

ا إنَّام خرَجت من قرُيةن واحدةن لتقارب   ، وأهنَّ  أشَبه  وألَصق 
 
ا بشعر  العلامء وأهنَّ

ل  ألفاظ ها ومعانيها، وأنَّه ما ينبغ ي  ها إال ابَن أساليب ها وتشاك  أن يكوَن واضع 

 ألنَّه هو الذي بثَّها يف كتب ه، ومل يكن يشء  منها معروًفا قبَله. وقد ذكَر 
مالكن

َياَدة   اًل عليه. )وَليَس يشكل عىل أهل الع لم ز  عر كان َسه  خوَن أنَّ نظَم الشِّ املؤرِّ
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ل هب وا وال َما وضع املولَّدون، وإ نَّاَم عضَّ ول الرجل الرَواة وال َما وضع  م َأن َيق 

َعَراء َأو الرجل ليَس من ولدهم، فيشكل َذلك  من أهل الَباد َية من ولد الشُّ

َكال( ]طبقات فحول الشعراء البن سالم   [.21/ 1بعض اإلش 

ه بحيث  ال  عر  واملعرفة  برضوب ه وأجناس  َلامء  من البرص  بالشِّ وقد كاَن الع 

ة   ه. وذلَك لقوَّ س  عليهم عرص 
هم. وكان وا ربَّام ميَّزوا  يلتب 

ملكت هم وسالمة  ط باع 

عر الشاعرين  يكونان  يف عرصن واحدن  اح  )ت  ،بَي ش   اهلل بن  اجلرَّ
فهذا أبو عبد 

بادة يف قول ه: )كان امرؤ القيس أملَك من أن يقول  451 هـ( َيردُّ عىل َروح بن ع 

ر بن  قميئة(  عًرا. وكّل شعرن ي روى عنه فهو لَعم 
قال: )هذا القول إذا صحَّ عن ش 

ر بن  َروحن ال خيلو من قلَّة فهمن منه بام بي نمط شعر امرئ القيس وشعر عم 

عراء  ر من الشُّ ه َعم  ر( ]من اسم   عىل امرئ القيس لَعم 
قميئة... أو من عصبيَّةن

ر بن قميئة. 55 [. وذلك أن روًحا من قيس بن ثعلبة القوم  الذين منهم عم 

هـ( يقول عن قصيدةن منسوبةن إىل امرئ  511رج  األصفهاينُّ )ت وهذا أبو الف

 ، ل كالم امرئ القيس، والتوليد فيها بيِّ 
القيس: )وأظنها منحولًة ألهنا ال تشاك 

ا صنعه دارم  ألنه من ولد  . وأحسبها من مَّ
هنا يف ديوانه أحد  من الثقات  وما دوَّ

رَوى أبو الفرج  أيًضا أنَّ  دار الشعب[. كام 5413/ 5السموءل( ]األغاين 

 بن يزيد: )ثمَّ ال أ نَشد شعًرا قدياًم وال  111محاًدا الراويَة )ت 
هـ( قاَل للوليد 

ت  القديَم منه من املحَدث( ]األغاين  [، ورَوى أيًضا أن 4111/ 1حمَدًثا إال ميَّز 

َم عىل بالل  بن  أيب بردة البرصَة وعند باللن ذو  ، فأنشَده محاًدا الراويَة قد  ة  الرمَّ

عَر؟ قال: جيًِّدا،  ة: كيف ترى هذا الشِّ محاد  شعًرا مدَحه به، فقال بالل  لذي الرمَّ
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وليس له. قال: فمن يقوله؟ قال: ال أدري، إال أنه مل َيقل ه. فلام قََض بالل  

. قال: أنت  ، وأجاَزه، قاَل له: إن يل إليَك حاجًة. قال: هي مقضيَّة 
حوائَج محَّادن

. وهو قل َعراء اجلاهليَّة  عَر؟ قال: ال. قال: فمن يقوله؟ قال: بعض  ش  َت ذلك الشِّ

. وما يرويه غريي. قال: فمن أين عل َم ذو الرمة أنه ليس من قولك ؟  شعر  قديم 

. ]األغاين  [، 4117/ 1قال: عَرف كالَم أهل اجلاهلية  من كالم  أهل  اإلسالم 

هـ( كاَن  170هـ( أنَّ خلًفا األمحَر )ت  451وذكَر ابن سالمن اجلمحيُّ )ت 

رن ]طبقات فحول الشعراء  ع 
ر بن 45/ 1أفرَس الناس  ببيت  ش  [. وكاَن أبو َعم 

 هـ( يقول: )هذا البيت أنا قلته، وأحلقته بشعر األعَشى ] يريد: 112العالء )ت 

 وأنكرت ني، وما كـان الـذي نك ـرت

 

ـَلعا[   إال الشيَب، والصَّ
 من احلوادث 

 

 

 

 

 

 

ه إياه، فقاَل:  اًم فأنشدتُّ يت  أعرابيًّا فصيًحا فه 
قاَل: فكنت  معجًبا به حتى لق 

َلع؟ فعل مت  أين  أخطأت است  صاحب ه احلفرَة  ما الذي يبَقى بعد الشيب والصَّ

عت  بشاًرا قبَل ذلك بعرش  405مل أصنع شيًئا. قاَل أبو عبيدة )ت 
هـ(: سم 

[. فانظر 1517/ 5ر األعَشى( ]معجم األدباء سنَي يقول: ما يشب ه هذا شع

َج بيًتا موضوًعا من بي   عر أن  استطاَع أن يستخر  كيَف بلَغ من برص  بشارن بالشِّ

 عرشات  األبيات  الصحيحة 

ر عىل النَظر  يف  وكذلَك كلُّ علمن وفُن، فإنك جت د فيه من أهل ه َمن يقد 

ه عىل رسعةن من اخلاطر  والبدهية   ه إال بطول  البحث  أحكام  بام ال ينقاد  لغري 

ن أهل  احلديث  َمن ُيكم  . وقد كاَن م  ي وبمراجعة  القواني  واألصول  والرتوِّ



     
 

641 
 

راسة  وَمن  ثل  ذلك يف القافة  وأهل  الف  عىل احلديث  بالوضع  بالنظر  يف متن ه. وم 

ه ه وغري  د سامع  عر واختالَله بمجرَّ  الشِّ
فوَن استقامَة وزن  م. وقد كاَنت هذه يعر 

، فلامَّ جاَء من 
يًة، إذ  كانوا أهَل ف كرةن واجتهادن ل  متينًة راس  املَلكة يف العرص  األوَّ

هم إال قلياًل.  باع  مَخدت هذه امللكة  من نفوس  م التقليد  واالتِّ بعَدهم وغلَب عليه 

ة َمقنع  عن تكلُّف  اإلسهاب  وال .تفصيولوال ذلَك لكاَن لنا يف هذه احل جَّ  ل 

│ 

قنَا لَك  ، والتي س 
قد علمَت أنَّ هذه األبياَت التي تبلغ  نحَو سبع  مئة  بيتن

. وابن  
 
لامء ها قبَله أحد  من الع  ، مل يرو 

ه ابن  مالكن
َد بروايت  ا تفرَّ بعَضها هي من مَّ

، إذ  ت ويفِّ سنَة ) ابع   السَّ
 كام تعَلم  من أهل  القرن 

 هـ(، فهل جيوز  أن 134مالكن

بُّ 
ا مكتَّاًم نحًوا من ستِّ مئة  سنةن وهي تد  عر رسًّ تظلَّ مئات  األبيات من الشِّ

ث ها الساب ق  الالحَق، ثمَّ ال يفضُّ أحد  ختَمها وال  ه، يورِّ
ر وأهل  ه   من الدَّ

ةن عىل غرَّ

َع  ن بعَده وترج   وحَده، ثمَّ تطَوى عن مَّ
ها حتَّى تقَع إىَل ابن  مالكن ف رسَّ

يكش 

ها البتَة إىَل   عامَل  الغيب  فال يقف أحد  عىل خرب 

قول؟  الع 
االت   أَوليس هذا من حم 

 هو النحويَّ الوحيَد 
ب  أن يكوَن ابن  مالكن

أوليَس من العَجب  العاج 

ة  النَّحو  . وقد كاَن قبَله كثري  من أيمَّ
عر  د  هبذا امل قدار  اهلائل  من الشِّ الذي يتفرَّ

م كسيبويه ) ميه  هـ( وأيب احلسن األخفش  403هـ( والفراء )ت  170ت ومقدَّ

هـ( والزجاجيِّ  511هـ( وابن الرساج )ت  471هـ( واملربد )ت  411)ت 

 533هـ( وأيب عيل الفاركِّ )ت  517هـ( وأيب سعيد السريايفِّ )ت  520)ت 
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تجُّ  554هـ( وابن جنِّي )ت  هم، وكان وا أقرَب إىل العرب  الذين ُي  هـ( وغري 

وهم، ولكنَّك إذا تصفحَت كتَبهم بش  الذين شاَفه 
واة  هم وأحَدَث عهًدا بالرُّ عر 

د  د الرجَل منهم يتفرَّ
رًة مألوفًة، ومل جت  بًة معروفًة ومكرَّ

دهم متقار  وجدتَّ شواه 

لَّة مع أنَّ كثرًيا منها منسوب  إىل قائل ه 
ط والق  عر  إال عىَل سبيل  الَفر   من الشِّ

ن
بّشء

 .  أو راويه 

 وعىَل أنَّا نقول:

ا أن يكوَن قد مجَعها من كتب    إمَّ
د هبا ابن مالكن هذه األبيات  التي تفرَّ

ا أن يكوَن هو الذي استخرَجها  ب َق إىَل االحتجاج  هبا، وإمَّ  فيكون قد س 
النُّحاة 

. ه من بطون  الدواوين   بنفس 

ل، ألنَّ كثرًيا من كتب  النُّحاة   امل  األوَّ
،  وال جيوز االحت  مطبوعة  مبذولة 

د به بيًتا أو بيتي  أو  قَبل هذا لو كاَن ما تفرَّ د هذه األبياَت فيها. وقد ي 
ولسنا نج 

وا كثرًيا من كتب   قريًبا منها. كام أنَّ العلامَء الذي كان وا يف وقت ه وبعَده وقد أدرك 

ه( كام قاَل الصفديُّ  ون يف أمر  ا كان وا )يتحريَّ
هـ(  312)ت  النَّحو قبَل ف قداهن 

 التي َُيَتجُّ هبا وفيهم أبو حيَّاَن )ت 
ف ون مصدَر هذه األبيات   ،هـ( 321وال يعر 

ه من  وهو أوَسع  اطِّالًعا منه، وكثرًيا ما ردَّ عليه دعَوى اإلمجاع بام ينقض 

ثل ه عبد  القادر  البغداديُّ )ت 
. وم  الف  هـ(. وكاَن عامل ًا عارًفا  1055اخل 

ن بالكتب حاويً  ، فم  بة  معروفة  د كتب  النَّحو كام نَرى متقار  ا هلا. كام أنَّ شواه 

امل حال  أن يستخرَج هذا امل قداَر الكبرَي من املفقود  منها ألنَّا إذا زعمنا أنَّ كلَّ 

 
 
ه ومل ينقلها عنه أحد  من العلامء ها غري 

د بعرشيَن بيًتا مل يرو  كتابن منها تفرَّ
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 كتب هم، وه
، فمقتََض ذلَك أن يكوَن ابن  مالكن قد اطَّلَع املطبوعة  و عَدد  كثري 

ل إلينا، وكلُّها مل يقع عليه أحد  من  عىل ثالثَي كتاًبا من كتب  النَّحو كلُّها مل يص 

ن بعَدهم. وهذا مَن امل حاالت  التي  ن قبَلهم وال من مَّ ه وال من مَّ أهل  عرص 

. فة   يأَباها أهل  العقل  واملعر 

، وأمَّ  ا االحت امل الثاين، وهو أن يكون قد استخرَجها من بطون الدواوين 

د  ،فغري  جائ زن أيًضا ألنَّه ليَس يف كلِّ قصيدةن يوَجد شاهد   وذلَك أنَّ أكثَر الشواه 

إنام هي شواهد  عىل مسائَل نادرةن قليلة  الورود . وإذا قلنا: إنَّ يف كلِّ قصيدةن 

، وقلنا:   عرشون بيًتا، فال ب دَّ أن يكوَن شاهًدا عىَل مسألةن
َط القصيدة  إنَّ متوسِّ

لُّ عن سبع  مئة  قصيدةن أو عىل أربعَة عرَش ألَف  ابن مالكن قد اطََّلع عىل ما ال َيق 

عر وأمجع  له. وهذا من  ن هم أمسُّ منه بالشِّ ه من مَّ  مل يطَّلع عليها أهل  عرص 
بيتن

 .األمور  التي ال يقَبلها العقل  الصحيح  

 وإذن فال ريَب أنَّه هو الذي وضَعها.

│ 

ق لك هذه الدعَوى َد هبا  ،وأمر  آَخر  يصدِّ وذلَك أنَّ هذه األبياَت التي تفرَّ

 كلُّها جمهولة  القائل  إال أربعًة وعرشيَن بيًتا جاَءت منسوبًة إىَل الطائيِّ 
ابن  مالكن

. ولو كاَن أص اهَبا كام زَعموا يف دواوين  أو إىَل رجلن من طيِّئ كام ذكَر البدريُّ

ف قائليها.   ألثبَت النِّسبَة إليهم كام هو دأب ه يف سائر  األبيات  التي يعر 
 
عراء الشُّ

 أو النُّحاة  لعَزا ذلَك إليهم ولو 
 
ولو كاَن وقَع عليها يف كتب  اللغويِّي أو األدباء

َد به صاحب ه ه أن يفعَل ذلَك يف ما تفرَّ
ها. ومن شأن  أو يف ما قلَّ عنَد  يف بعض 
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ه كقول ه: )وأنشَد أبو عيل يف التذكرة( و)أنشد أبو احلسن(.  غري 

وأما األبيات التي نسَبها إىل الطائيِّ أو إىَل رجلن من طيِّئ فإنَّام عنَى بذلك 

اًبا  لُّك أيًضا عىَل أنَّه مل يكن كذَّ . وهذا يد  نفَسه، فهو طائيُّ النَسب  كام هو معلوم 

 ولكاَن كام زعَم ا
 
عراء ق هذه األبياَت عىل الشُّ لبدريُّ ألنَّه لو كان كذلك لفرَّ

ب  بعَضها إىل هذيل ومتيم وأسد  ده ينس 
لسائر  القبائل  حظٌّ منها، فكنَّا نج 

ع  ه وخفاء  حيلت ه. وهو أيًضا َدليل  عىَل أنَّه هو واض  هم. ويف هذا رواج  أمر  وغري 

د بعَض هذه هذه األبيات  ألنَّ يف قبائل  الع رب  شعراَء كثرييَن فل َم ال نج 

ب إىل طيِّئ؟
م كام ن س   األبيات  منسوًبا إليه 

، األوىَل أنَّ ابَن مالكن ليس  وإذن فهذا األمر يفِض بَك إىل حقيقتي 

 أخرى سأبيِّن ها إن شاَء اهلل، والثانية أنَّه هو 
ابن وإن كاَن ملتب ًسا بَخصلةن بكذَّ

. ع هذه األبيات  ن األموَر بميزان   واض  ومها أمران  ال تناقَض بينَهام عنَد َمن يز 

ه.  نفس 
 
ه وأهواء د من نوازع   ويتجرَّ

 الَعدل واإلنصاف 

، وسبيل  تأدِّهيا. وقد بسطناها 
فهذه احلجج  التي تتعلَّق برواية  األبيات 

 بالقدر  الذي يقطع  عذَر املخالف  إن شاَء اهلل.

ي النَظر يف األبي ها وما فيها من دالئل  الوضع  وأماَرات  وقد بق  ات  نفس 

َتًفا تغنيَك  . وسنذكر  منه ن 
ع  املضَطَرب متجايف األطراف 

. وهذا باب  واس 
نعة  الصَّ

لميًّا 
 ألنَّا مل نجعل  هذا الكالَم بحًثا ع 

 
عن شمول  اإلحاطة  ومتام  االستقراء

َم فيه  طرائَق البحث  ورشوَطه، وإنام آثرنا أن يكوَن كاملقال  األديبِّ ليكوَن  فنلتز 

ع. م   أعلَق بالقلب  وآَنَق يف السَّ
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 . ، وليَس فيها ألفاظ  غريبة  لة  واضحة  ا َسه   فإهنَّ
ا ألفاظ  هذه األبيات  فأمَّ

تجُّ   إىَل العرب  الذين ُي 
ة  وضع ها، إذ  لو كانت صحيحة النِّسبة  وهذا من أدلَّ

د فيها اللفظَ  نَّا نج  هم لك  َل. وهذا بيِّ   بشعر  ه  د فيها اللفَظ السَّ
الغريَب كام نج 

.  معلوم 

، وهو أنَّك إذا  د   شخص  واح 
لُّك عىل أنَّ واضَع هذه األبيات  وأمر  آَخر َيد 

ًرا يف أكثَر من  بًة ووجدتَّ اللفَظ منها مكرَّ
تصفَّحَت ألفاَظها ألفيَتها متقار 

زانًة من ا . وذلَك أنَّ لكلِّ امرئن خ  ها. وأمثِّل لك موضعن ز   ال يكاد  جياو 
للفظ 

ه. وقد قاَل: عر  ، فإنَّ ذلَك ظاهر  يف ش   بامرئ القيس 

ه   ـــر  ـــات  بنح ـــاَء اهلادي ـــأنَّ دم  ك

 

ـــل    ـــيبن مرجَّ ـــاء بَش نَّ
صـــارة ح   ع 

 

 

 

 

 

 

 وقال:

ه   ـــر  ـــات  بنح ـــاَء اهلادي ـــأنَّ دم  ك

 

ق  ـــرَّ ـــيبن مف ـــاء بش نّ
ـــارة ح  ص  ع 

 

 

 

 

 

 

 وقال:

 نعامــةن لــه أيطــال ظبــين وســاقا 

 

ــل    ــب  تتف ــان وتقري ح
ــاء  رس   وإرخ

 

 

 

 

 

 

 وقال:

 لــه أيطــال ظبــين وســاقا نعامــةن 

 

ــب    ق ــوَق َمر  من ف
ــائ  ــرين ق  وصــهوة  َع

 

 

 

 

 

 

 وقاَل:

 قعــدتُّ وصــحبتي لــه بــَي ضــارجن 

 

ــل    ــذيب ب عــد مــا متأمَّ  وبــي الع 
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 وقال:

 قعــدتُّ وصــحبتي لــه بــَي ضــارجن 

 

ـــالَعريض    ـــث ف ـــالع  يثل ـــي ت  وب

 

 

 

 

 

 

، فنمَّ 
يلة  ة احل  ن عة  ود قَّ  الصَّ

ع ابن  مالكن أن يسرَته بل طف 
وهو أمر  مل يستط 

َد عىل ذلك. عليه  ووَشى به. وسأسوق  لَك شواه 

 قاَل:

ــت ل ئ ــد م  ــاه وق ــبت ك إيَّ ــي حس
 أخ 

 

ك باألضـغان  واإلَحـن     أرجاء  صدر 

 

 

 

 

 

 

 ، ر 
ك( له  نظائ  ئت أرجاء  صدر 

ه: )وقد مل  ه:فقول   منها قول 

لـــئ ارتياعـــا  لبـــئس املـــرء  قـــد م 

 

ـــى  راَع ـــا ي  ـــي م ـــأَبى أن يراع  وي

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

 عالَم ملئَت الرعَب واحلرب  مل تقـد

 

ر    ـم  يض  والسُّ  لظاها ومل ت سَتعمل البـ 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

لئــَت رعًبــا وقــوم  كنــَت راجــَيهم  م 

 

ـــك مـــن قـــومي بآســـاد     ملـــا دمهت 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ئــتم  لــنحن  األ
ل   ىَل قلــتم، فــأنَّى م 

 

عَبــا  ــم ر  ــتاممن بك ــل اه ــا قب ن
 برؤيت 

 

 

 

 

 

 

ء( أيًضا.  وقد رأيَت َتكراَر كلمة )الرعب( مع )املل 

 وقاَل:

ـق بـام َسـَفه  
عَن باحلمـد  مل ينط   من ي 

 

ل ـم والَكـَرم     وال ُي د عـن سـبيل  احل 
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ر  َتكراَرها 
عَن( من ألفاظ ه التي يكث  ه: )ي  عر القديم   فقول  ا يف الشِّ مَع ن درُت 

ه:  وإنَّك لتمرُّ بآالف  األبيات  فال تلَقى هلا ذ كًرا  ومن ذلك قول 

ـــام أســـباب ه عـــ ـــَيَّ ب تـال ت عن  رس 

 

را  ــد  ــرئن إال بــام ق  ــال يــدي الم  ف

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ــدى ــه مــن ســؤددن ون ــَت ب ني ــام ع   ب

 

ـــىَل   ـــةن وب  يت ـــي م  ـــاك رهينَ ـــا أب  ُيي

 

 

 

 

 

 

 وقوله:

عنى به احلمَد إن أَبـىلق  د حاَز من ي 

 

  
 
ـــــفهاء  مكافـــــأَة البـــــاغَي والسُّ

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ن َيـت ك باألمر  الـذي ع   إن ت عَن نفس 

 

ـروا   نفوس  قومن سَموا تظَفـر بـام ظف 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

 إذا كنــَت معنيًّـــا بجــودن وســـؤددن 

 

ـال  ع 
َل القـوَل والف   فال تك  إال امل جم 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

عــــَن إال بصــــالحن  وإن  امــــرأ مل ي 

 

هــــين نفَســــه باملطــــامع     لغــــري  م 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

 والَغـيِّ والـوَنى
 
 وفاًقا بني األهـواء

 

ــــل    ــــيٌّ بكــــلِّ مجي
ك معن   وغــــري 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

 لعمري لي جـَزى الفـاعلون بفعل هـم

 

 فإيــــاك أن تعنَــــى بغــــري  مجيــــل   
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 عد كلمة )ت عنَى(.وقد رأيَت أيًضا تكراَر كلمة )مجيل( ب

ه:  وقول 

 إال ســـــيِّدا
 
ـــــاء عـــــَن بالعلي  مل ي 

 

 

ه:  وقول 

ــــه ــــذكرن قلَب ــــا ب ــــا داَم معنيًّ  م

 

 

لم( و)الكرم(.  كر  يف أبيات ه، وكذلَك )احل  وأما )احلمد( فهو لفظ  كثري  الذِّ

 وال حاجَة إليراد ها خشيَة اإلطالة.

ره أيًضا  ( قد كرَّ ل م والكرم 
ه: )سبيل  احل  ( وقول  ل م  إال أنَّه جعَل مكاَن )احل 

 )املجَد(، قاَل:

ـ  ًراـدمَت احلميـَد، فـام تنفـكُّ منتص 

 

 عىل الع ـدا يف سـبيل  املجـد  والَكـَرم   

 

 

 

 

 

 

 عىل ما يف ذلك من ركاكةن ظاهرةن وسَذاجةن يف املعنى.

ه:  وقول 

ه: . ومن ذلك قول 
 
 )دمَت( من ألفاظ ه يف الدعاء

ـــت   ك  إن رمح   متـــيَّاًم  دامـــنَّ ســـعد 

 

 لـــوالك  مل يـــك  للصـــبابة  جان حـــا 

 

 

 

 

 

 

(. وهو من األلفاظ  الكثرية  الدوران  يف هذه  و)احلميد( مشتقٌّ من )احلمد 

 األبيات  كام ذكرنا.

تجُّ  عر َمن ُي 
ة  يف هذه األبيات  مَع قلت ها يف ش  دَّ ( له نظائر  ع  ه: )تنفكُّ وقول 

ه:  به. ومن ذلك قول 
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: علَّ  ، قيِّضـتإذا قلت   القلَب يسلو 

 

 هــواجس  ال تنفــكُّ تغريــه بالوجــد   

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ـي، فكيـَف يل نَّ كه  موا ما ه 
 وقد عل 

 

 ســــلوٌّ وال أنفــــكُّ َصــــبًّا متــــيَّام 

 

 

 

 

 

 

 ولعلَّك الحظَت أيًضا كلمة )يسلو( و)سلّو(.

ه:  وقول 

ـــن أرى  أمـــا النِّســـاء  فـــأهَوى أهيَّ

 

 غوفاللحــبِّ أهــاًل، فــال أنفــكُّ مشــ 

 

 

 

 

 

 

. خف   والسُّ
 مع ما يف هذا املعنَى من الربودة 

ه:  وقول 

ـــةً  ي ـــكُّ ملغ  ـــة ال تنف ـــت  ميَّ  واثق

 

 قـوَل الوشـاة ، فـام ألغـت هلـم ق ــيال 

 

 

 

 

 

 

ه: رها. ومنه قول   معَجمه التي يكرِّ
ا( من ألفاظ  ً

ه: )منترص   وقول 

كم نحـن كنـتم ظـافريَن وقـد  بنرص 

 

دا بكم استسالم   
 كم فَشـالأغَرى الع 

 

 

 

 

 

 

ه  ولَة هذا البيت  وسوَء نظم  ل  فس   وتأمَّ

ه:  وقول 

ــروا ع   ملــا رَأى طــالب وه م صــَعًبا ذ 

 

ــ  ــو ســاَعد املقــدور  ينتص   ر  ـوكــاد ل

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

اـلـوال زهـري  جفـاين كنـت  منتــ ً
 رص 

 

 ومل أكــن جانًحــا للّســلم إذ  جنَحــوا 

 

 

 

 

 

 

ه يف هذا البيت  )جَفاين( من ا رة ، كقول ه:وقول   املكرَّ
 أللفاظ 
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ـــا ـــه يوًمـــا فلـــيس مكافًئ  وإن جتف 

 

َع ذا التزوير  والويش  أن ي صغ ي 
 في طم 

 

 

 

 

 

 

 وقول ه:

ــوين ومل أجــف  األخــالَء، إنَّنــي  جف 

 

ــل     لغــري  مجيــلن مــن خلــييل مهم 

 

 

 

 

 

 

ا يف أبيات ه هذه. دًّ ا كثرية  ج   و)األخالء( ومشتقاُت 

ه: )جانًحا للّسل ره يف قول ه:وقول   م( قد كرَّ

م ــرهب  ــاَر ح ــدا ن ــبَّ الع   أذالًّ إذا ش

 

ــوَن إىل الســلم    ــا جَينَح  ــًوا إذا م  وزه

 

 

 

 

 

 

 وقول ه:

 مـــــن القـــــو
 
 ال َيغـــــرنَّكم أالء

 

ـــداع   
ـــو خ  ، فه  ـــوح  للســـلم  ن  م  ج 

 

 

 

 

 

 

 وقول ه:

 كي جتنَحـوَن إىل سـلمن ومـا ث ئـرت

 

م    ــطر   تض
 
ــاء ــى اهليج ــتالكم  ولَظ  ق

 

 

 

 

 

 

 وذكَر )اجل ن وح( يف قول ه:

منـــا لـــدن ســـاملتمونا   فـــاَقكمولز 

 

ــوح    ن  ــنكم للخــالف ج  ــك  م ــال ي  ف

 

 

 

 

 

 

ه: )يك للصبابة جانحا(.  وقد مرَّ بك أيًضا قول 

كث ر من   التي ي 
و)الّسلم( و)احلرب( و)املوايل( و)الع دا( من األلفاظ 

.  َترداد ها يف هذه األبيات 

عر القديم  ومن ذلك أيًضا َولوعه بكل مة  )موَلع( مع قلة  ورود ها يف الشِّ

ه: َتجُّ به، فمن ذلك قول   الذي ُي 
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ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ 

 

ــد    ــيادة واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

 

 

 

 

 

 

ل( مع  ( يف قوله: )لغري مجيلن من خلييل مهم  ومرَّ بك أيًضا َتكرار )اإلمهال 

عر َمن  ر )اخلمول( يف قول ه:أنك ال تكاد  جت دها يف ش  تجُّ به هبذا املعنَى. كام كرَّ  ُي 

ــه ــك أحييــَت النَّــَدى بعــد موت   رأيت 

 

ـل     فعاَش الندى من بعد أن هو خام 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ــي ــداين ألنن ــا ع ــدامى م ــلُّ الن َ  مت 

 

ــع    ــديمي موَل ــَوى ن ــذي هي ــلِّ ال  بك

 

 

 

 

 

 

( يف الشعر القديم وووال خيَفى عليَك ن ز رين.َرة  )ألنَّ ها لدى املتأخِّ  شيوع 

ه:  وقول 

ــب طن مغــًرى بَطــوع هــًوى  لغــري مغت

 

ـــد    م والرَش ـــاحلز  ـــعن ب من موَل
ـــاد   ون

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

 إذا كنَت ُتَوى احلمَد واملجَد موَلًعـا

 

 بأفعــال  ذي َغــُي فلســَت براشــد   

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

 حبَّـــذا الصـــرب  شـــيمًة المـــرئن را

 

ــــــعن باملعــــــايل   َم مبــــــاراَة موَل

 

 

 

 

 

 

مه مع أنك ال تكاد  جت ده يف  ومن ذلك أيًضا لفظ  )ألَغى(، فإنه من لواز 

تجُّ به. وانظر قوَله: عر َمن ُي 
 ش 

ــا لغًي ــك  م  ــال َت ، ف ــبن
ــو هل  ــري  بن  خب

 

ت    بـــُي إذا الطـــري  مـــرَّ
ـــَة هل   مقال

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 
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ـــغن  ل ـــَت م  ـــك أن متـــوَت وأن  هيول

 

ـــذاب    ـــن الع ـــه النَّجـــاة  م ـــا في  مل

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ــغن فريضــةً  ل ــا غــري  م  ــى هــو حقًّ  فًت

 

ـــيال  ـــواه خل ـــا ه ـــذ  يوًم  وال يتخ

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ــه ــور  فإنَّ ــاَب األم ــغ  أعق ــن يل  وم

 

ـــل    ـــلن أو معاج   جـــدير  هب لـــكن آج 

 

 

 

 

 

 

ه:  وقول 

ـــام  وألـــغ  أحاديـــَث الوشـــاة ، فقلَّ

 

دِّ   ـــري  ذي و  ـــرَي تغي ل واشن غ  ُيـــاو 

 

 

 

 

 

 

ه: . وقد مرَّ بك قول   )ال تنفكُّ ملغيًة( يف بيتن سابقن

ه، فإنه ال يكاد  خيرج عن ذكر  )اهلَوى( و)الشغف( 
وكذلك سائر  ألفاظ 

و)اللطف(  و)الوشاية(، و)العذل( و)احلب( و)املودة( و)الصبابة( و)الرضا(

و)اإلباء( و)البغي( و)الرجاء( و)األمل( و)اخلوف( و)الوقاية( و)الندى( 

)الرفد( و)اجلود( و)الغنَى( و)اإلذعان( و)اهلوان( و)البذل( و)العطاء( و

و)األسى( و)املكافأة( و)العاقبة( و)الرشد( و)األمن( و)العون( و)النجدة( 

و)اخليبة( و)الطاعة( و)الطمع( و)الرمحة( و)النجاح( و)الظفر( و)الطِّيب( 

. وكلُّها كام تَرى ألفاظ  متقا بة  املعنَى، و)العيش( و)احلّق( ومشتقاُتنَّ وأمثاهلنَّ ر 

.  غري  حسيَّةن
ة  عىل معانن  وكلُّها أيًضا دالَّ

كام أنَّك جت د يف هذه األلفاظ  ما ال يَقع يف كالم  العرب األوائل  عىل ذلك 

 الوجه  كقول ه:
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 قلـــوب كام يغشـــامها األمـــن عـــادةً 

 

 إذا مــنكام األبطــال يغشــاهم  الــذعر   

 

 

 

 

 

 

ه: )عادًة( وإن كاَن لفًظا عربيًّ  وَنه هذا فقول  ا صحيًحا فإنَّ العرَب ال يضع 

رين.  املوضَع، وإنام هو من استعامل املتأخِّ

عرن جاهيُل أو إسالمُي كقول ه: دت يف ش  ج   ومنها ألفاظ  قلَّام و 

ـ نا اللت  أَوت  ذوي الفقـر، والذل   ـأرض 

 

ــــزاز    ــــى واعت نً ــــوا ذوي غ  ، فآض   ل 

 

 

 

 

 

 

ا ال يك َرها فإنَّ كلمة )اعتزاز( من مَّ َتجُّ به. وقد كرَّ عر َمن ُي 
اد  يوَجد يف ش 

 مع لفظ  )الغ نَى( يف قول ه:

ـــزازن  ـــى واعت نً ـــكُّ ذا غ  ـــيَس َينف  ل

 

ــــوع    ــــُل َقن  ق   م 
ــــةن فَّ ــــلُّ ذي ع   ك

 

 

 

 

 

 

مه أيًضا.  وقد مرَّ بَك أن كلمة )ينفّك( من لواز 

ه:  وكذلك قول 

ك يــابَن األكــرمَي فقــد  أمــا عطــاؤ 

 

ـــاه بـــا   لتعميم  مبـــذوالجعلـــَت إيَّ

 

 

 

 

 

 

ريَن. دة يف ما أعَلم. وهي كثرية  يف كالم  املتأخِّ  و)التعميم( كلمة  مولَّ

ه:  وقول 

ـــى ـــت  حتَّ ل ـــام ز  ـــًة ف ـــت  ليل  عيَّن

 

ـــا  ـــدتُّ يئوس ـــا فع  نصـــفها راجًي

 

 

 

 

 

 

ًيا،  ص( متعدِّ ل  بمعنَى )خصَّ ه يف العرص  األوَّ ( ال ي عَرف استعامل  و)عيَّ

ا ال يوَجد يف شعرن صحيحن يف ما وإنام يقال: )عيَّ   عليه(. وهو كذلك من مَّ

 أعَلم.
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نًا طالًبا للحقِّ مل  من كانولعلَّ يف هذا امل قدار  كفايًة، ف َتج إىل ُيفط نًا لق 

.يغرَي ذلك مل  من كانأكثر من هذا، و ع بالقليل  وال بالكثري   نَتف 

│ 

ا معاين األبيات  فإنَّ أكثَرها يف باب  ا كمة  من التنبيه عىَل األخالق  وأمَّ حل 

جر  عن   إليها والزَّ
احلسنة  كالكَرم والشجاعة  والوفاء والنَّجدة والدعوة 

ف ك آيات   ا يعرِّ ها. وهذا من مَّ  املستهَجنة كاخليانة والبخل  ونحو 
األخالق 

َل، وليست هي ق واَم  كمَة مل تكن هي غرَض العرب  األوَّ
الوضع  فيها ألنَّ احل 

وَن أن جيعل وا القصيدَة أش لوَن هبا كالَمهم، وكان وا َيكره  هم، وإنَّام كان وا يفصِّ عار 

وا يف ما زعَم أبو عثامَن: )لو  ، وقال  كاًم حتَّى عاب وا بذلك سابًقا الرببريَّ
كلَّها ح 

ًقا يف أشعارن كثريةن   الرببريِّ كاَن مفرَّ
َر صالح بن عبد القدوس وسابقن ع 

أن ش 

مها نوادَر لصارت تلك  ر  ع 
ا هي عليه بطبقاتن ولصاَر ش  األشعار  أرفَع من مَّ

ر  جمرى    ومل جت 
، ولكنَّ القصيدَة إذا كانت كلُّها أمثاالً مل ترس 

سائرًة يف اآلفاق 

 )  مل يكن لذلك عنده موقع 
ن
 إىل يشء

ن
امع  من يشء . ومتى مل خيرج  السَّ

النَّوادر 

 [.135/ 1]البيان والتبيي 

  ثمَّ هم
 
َرَج الكناية  واإليامء وهنا خم  ج  ر   َنبًذا وخي 

كمة  عىَل ذلَك ينب ذوَن باحل 

لَمى:  زهري  بن  أيب س 
 كقول 

ــن خــرين أَتــوه فــإنَّام  فــام كــاَن م 

ه ــيج  ــيَّ إال َوش ــت اخلَطِّ نب  ــل ي   وه

 

ــــل    ــــائ هم قب ــــاء  آب ــــه آب  تواَرَث

ـــل   ـــا النَّخ  ـــَرس إال يف منابت ه  وت غ
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عر كقول  احلطيئة:وربَّام ذيَّ   لوا هبا البيَت من الشِّ

 نزور  فًتى ي عط ـي عـىل احلمـد  ماَلـه

 

ــد    َم  ُي 
ــد  ــامَن املحام  ــط  أث ع ــن ي   وم

 

 

 

 

 

 

وا هلا بيًتا. ومن ذلَك قول  امرئ القيس:  وقلَّام أفرد 

ـــاَنه ـــه لس ن علي ـــز  ـــرء  مل خَي  إذا امل

 

ان    ـــواه ب َخـــزَّ
 س 
ن
 فلـــيَس عـــىل يشء

 

 

 

 

 

 

وا هبا املخاَطب من طريق  األمر  أو النَّهي خالًفا ملا وال يستح   بُّوَن أن جيَبه 

 تراه يف أبيات ابن  مالكن من نحو قول ه:

ها ــنفس قهــَر عــدوِّ ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

 

ــر    ــل  واملك  يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بل ط  فب

 

 

 

 

 

 

 وقول ه:

ــــ ح  اللَّه  ـــداَك، فـــاطَّر 
 غـــري  الهن ع 

 

ـــارض    ر  بع
ـــرت  ـــَو وال تغ ـــل م   ـ  س 

 

 

 

 

 

 

عر القائم   ب  لطبيعة  الشِّ
ه وأَنفت ه، وهو بعد  جمان  إذ  كاَن ذلَك باعًثا عىل نفور 

.  التأيتِّ واإلقناع 
 اخلفيَّة وعىل ل طف 

ة والكناية   عىَل اللمحة  الدالَّ

، وهذه سبيل هم التي  َكم   األوائل  يف وضع  احل 
 
عراء فهذا مذهب  الشُّ

وَن. ولربَّام َر يسل ك  كمة إال النَّز 
 تصفَّحَت القصائ د الطِّواَل فال جت د من أبيات  احل 

ف ناقَته  عة املعاين، فهذا يص  فة األغراض  متنوِّ
د سيبويه  خمتل  القليَل. وهذه شواه 

 بقول ه:

ي يداها احل رةن ـتنف   ىَص يف كـلِّ هـاج 

 

 نفــي الــدنانري  تنقــاد  الصــياريف   

 

 

 

 

 

 

 ل ه:وهذا يمدح  قوَمه بقو
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ــا ــوَن بالَءن ــل تعَلم ــدن ه ــي أس  بن

 

ــنَعا  ــَب أش ــا ذا كواك ــاَن يوًم  إذا ك

 

 

 

 

 

 

 وذلك يرث ي بقول ه:

ــّزبري  تضعضــعت   ــى خــرب  ال ــا أَت  مل

 

ـــع    ـــال  اخل شَّ ب ـــة واجل  ـــور  املدين  س

 

 

 

 

 

 

ع بقول ه:  وهذا يتوجَّ

ـــالَح وال ـــل السِّ
 أصـــبحت  ال أمح 

 

ــــَرا  ــــري  إن نف ــــك رأَس البع  أمل 

 

 

 

 

 

 

لَّة بحيث  عل مَت فينبغي و كمة يف الشعر القديم من الق  إذا كاَنت أبيات  احل 

ب، فكيَف  ها كام هو مقتََض التناس  د غري 
دها أقلَّ من شواه  إذن أن تكوَن شواه 

؟  صاَرت هي أكثَر أبيات ابن مالكن

عر األخَرى؟  وأيَن ذهبت أغراض  الشِّ

د يف هذه األبيات  ما يمثِّ  ل حياَة العرب  وألواَن معيشت هم وما َلنا ال نج 

 
 
م؟ وكيَف مل نَر فيها ذ كًرا إلبل هم وخيل هم ووقائع هم وأسامء وخمتل ف أحواهل 

د النُّحاة  الصحيحة؟ م كام يف شواه   قبائل هم ورجاهل 

 كثرًيا من املعاين اإلسالميَّة كذكر  اجلنَّة والنَّار 
عىَل أنَّ يف هذه األبيات 

ساب والقَدر  ت ه، واحل  حَّ
عر القديم  املوثوق  بص  عَهد يف الشِّ ها. وهذا ما ال ي  وغري 

ه: . ومنه قول  عر اإلسالميِّ ه يف الشِّ ًقا، وأكثر  د ذلك عنَدهم قلياًل مفرَّ
 وإنَّام جت 

 أعوذ بربِّ العـرش  مـن فئـةن بَغـت

 

   
، فـــام يل عـــوض  إاله  نـــارص   عـــيلَّ

 

 

 

 

 

 

 وقول ه:
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رًّ   وعسجًداولو مثل ترب  األرض  د 

 

ـــيال  ـــاَن قل ـــه اهلل ك ـــذلت  لوج  ب

 

 

 

 

 

 

 وقول ه:

ــ ــا ق ــيس إال م ــائن  ـأال ل  ََض اهلل ك

 

ــا وال رّضا  ــرء  نفًع ــتطيع امل ــا يس  وم

 

 

 

 

 

 

 وقول ه:

 ال تــرج  أو ختــَش غــرَي اهلل، إن أًذى

 

ــــا  ــــكُّ مأمون ــــه اهلل ال ينف  واقيَك

 

 

 

 

 

 

 السقوط  والغَثاثة  كام أنَّ معَظم معاين هذه األبيات  يف الغاية  من 

 ودوَنك مَثاًل قوَله:

، والــذي هــو مل  مــا شــاَء أنشــأ ريبِّ

 

ـــدا  ـــراه ناشـــًئا أب  يشـــأ فلســـَت ت

 

 

 

 

 

 

 وهل هذا إال كقول  اآلَخر:

 عَجـــب  عَجـــب  عَجـــب  عَجـــب  

هـــــــا لـــــــَبن    وهلـــــــا يف ب زبز 

 

ـــــر  متـــــ  ـــــب  ـبق  ّش وهلـــــا ذن

ــــــوا  يبــــــدو للنــــــاس إذا حلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقوَله:

يَت الو ر   يفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب طد 

 

 مَحيــــد   
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

، فإنَّ الفرح  ، فافرح 
ى بعروَة: أنت ويفٌّ بالعهد  يريد  أن يقوَل هلذا املسمَّ

.  أمر  حممود 
 
 بالوفاء

 فهل رأيَت أسخَف من هذا املعنى؟

 وقوَله:
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ــَة مشــغوف  هبــا هــو مــذ  غــيالن  ميَّ

 

ــان  ــاه ب ج ــه، فح  ــَدت ل ــا ب  أو كَرب

 

 

 

 

 

 

يريد  أن يقول: إن ذا الرمة مشغوف  بميَّة، ولكنَّه ال يدري أذهَب حَجاه 

مها  ع من أن يقَطَع بأحد  ه هبا أم كاَد يذهب، فتورَّ
 من شغف 

وهذه األبيات  كام تَرى نظم  ميِّت  ال روَح فيه، وال يمك ن أن خترَج من فم  

.  شاعرن

لٌّ ومن الدليل  أيًضا عىل اختالق   نها مستق  هذه األبيات  أنَّ كلَّ بيتن م 

ًدا  َع َفر 
ض   ما قبَله وال ما بعَده. وهذا ينبئك أنَّه و 

ه إىل قراءة  ج َفهم  ه، ال ُيو 
بنفس 

و الصحيحة كشواهد    النَّح 
وليس بمنتَزعن من قصيدةن. وإذا نَظرت يف شواهد 

 مَثاًل فربَّام أعياك فهم  البيت  منها إال بق
راءة  البيت  الذي قبَله أو الذي سيبويه 

 أيب ذؤيبن اهلذيلِّ الذي أنشَده:
 بعَده. وذلك كبيت 

ــا ، إهنَّ
ــوق  ــاَج للش ــه واهت ــىَل دينَ  ق

 

 َهي ــوج   
 
 عـىل الشـوق  إخـواَن العـزاء

 

 

 

 

 

 

 فإنَّك ال تفَهم معناه حتَّى تقرأ البيَت الذي قبَله:

ــعَدى لــو تــراَءت لراهــبن   ليــايَل س 

 

ـــر     عنـــَده وحجــــيج   بدومـــَة جَت 

 

 

 

 

 

 

. ع 
 وهذا كثري  شائ 

│ 

 وبعد،

ة بعَد أن طاَل ذلك وامتدَّ حتَّى  فقد فرغنا اآلَن من ذكر  احلجج  واألدلَّ

ن  ةن وال م  جَّ ر  ح  ينا أن نكوَن قد أضجرنا القارَئ وأمَلل ناه. وما ذاَك من تعذُّ
خش 
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ًحا وب اًل واض  ، ولكنَّ الّشَء إذا كاَن َسه 
ًعا مل تنَشط النفس  طول  َبحثن

يِّنًا ناص 

، وكاَنت مئونت ه أشدَّ من مئونة   لإلبانة  عنه واالحتجاج له وبسط  القول  فيه 

ل. عب  املعض   الصَّ

َم  لز  ، ولكنَّه يأَبى أن ي  وإين أحسب أنَّ القارَئ الكريَم قد أقرَّ هبذا القول 

: إنَّ  َقه عيًبا، ويقول  لح   بذلك ذنًبا أو ي 
ام أراَد بذلَك االستئناَس ابَن مالكن

َتجُّ به. عر الذي ُي  ع أنَّ هذه األبياَت من الشِّ  والتمثيَل، ومل يدَّ

:  وأقول 

دنا ذاَك، ولكنَّ ابَن مالكن وإن كاَن بريًئا من الكذب  الذي رَماه به  
ود 

 لَيظنَّ 
ة  . والتدليس  هو است عامل  األلفاظ  املومه   البدريُّ فليَس بريًئا من التدليس 

بها إىل  ًسا ألنَّه ملَّا وَضع هذه األبياَت مل ينس  ع. وإنَّام كاَن مدلِّ
املخاَطب  غرَي الواق 

 ) اعر( ونسَب بعَضها إىَل )الطائيِّ (، وإنَّام نسَبها إىل )الشَّ ه: )وقلت 
ه بقول  نفس 

َم القارَئ أنَّ قائَلها من أهل  االحت جاج  حتَّى بل ( ليوه  َغ وإىَل )رجلن من العرب 

ه ما َتراه يف هذه األمث لة:  من تدليس 

عها، ثم قال: )والنحويون إال أبا  -1 أنشَد ستَة أبياتن ثالثة  منها هو واض 

الفتح ُيكمون بمنع  مثل  هذا. والصحيح جوازه لوروده عن العرب يف 

[. واألبيات  املذكورة 111/ 1األبيات  املذكورة ، وغريها( ]رشح التسهيل 

َ مذهَبه وضَعها وأوَهم القارَئ أنَّ ذلك منها ما ال ح   ة فيه. ومن أجل  أن ينرص  جَّ

َتجُّ هبم. ووجه  التدليس  أن يكوَن قد أراَد  كلَّه وراد  عن العرب  الذين ُي 

ا مجيًعا واردة  عن العرب    بـ)هذه( األبياَت الثالثَة أو يكوَن أراَد أهنَّ
باإلشارة 
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ل  فيهم، فاستعَمل األ وع القارئ أنَّ هذه ألنَّه داخ  َي يف ر 
لَة لي لق 
لفاَظ املحتم 

َب عن مذهب ه  ا ثالثة  الستقلَّها ورغ  َم أهنَّ
. ولعلَّ القارَئ لو عل  األبياَت كثرية 

. َي مجيًعا إال أبا الفتح   الذي خالَف به النحويِّ

ه: «اللت  »قاَل: )ومن استعامل  -4  قول 
نا اللَّت  أَوت ذوي الفقر  والـذل    أرض 

 

 )  ل  فآضـــوا ذوي غنًـــى واعتـــزاز 

 

 

 

 

 

 

 [.150/ 1]رشح التسهيل 

َتجُّ هبم. عامل  العرب  األوائل  الذيَن ُي 
 فَيظنُّ القارئ  أن املراَد است 

ًحا مسألًة من املسائل: )ألن ذلك ثابت  بالقياس والسامع...  -5 قاَل مرجِّ

نه قول حساَن... ومنه قول بعض الطائيي  :وأما السامع فم 

ــزم   ــاط وح ــه احتي ــذي دأب ــا ال  م

 

 (وهـــــواه أطـــــاَع يســـــتويان 

 

 

 

 

 

 

 [.451/ 1]رشح التسهيل 

 من وضع ه هو وهذا البيت الذي نسَبه إىل بعض الطائيي إنام 

قاَل: )وأما أبو احلسن األخفش فريى ذلك حسنًا. ويدل عىل صحة  -2

 استعامل ه قول  الشاعر:

ــا ــك  ملغًي ــال ت ــب، ف ــو هل  ــري  بن  خب

 

(مق  ت  ـــرَّ ـــري  م ـــُي إذا الط ب
ـــَة هل   ال

 

 

 

 

 

 

 [.435/ 1]رشح التسهيل 

حة االست عامل  بيًتا من وضع ه هو   فانظر كيَف جعَل الدليَل عىل ص 

 قاَل: )ومن حجج  البرصيي قول  الشاعر: -1
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 خــــرًيا املبتغيــــه حــــاَز، وإن مل

 

 ) ــاد  ــاد رش ــعي بالرش ــَض فالس  يق

 

 

 

 

 

 

 [.505/ 1]رشح التسهيل 

 البيَت الذي زعَم أنه من حجج  البرصيِّي إنام وضَعه هو  وهذا

قاَل: )والتَزَم الزخمرشي كون جمرورها ]يعني حتَّى[ آخَر جزء أو  -1

 مالقَي آخر جزء. وهو غري الزم. ومن دالئل ذلك قول الشاعر:

ــت ــأَك مهَّ ــد ي ــن بع  إن ســلمى م

ـــى ـــت  حتَّ ـــام زل ـــة ف ـــت ليل  عين

 

ــ  ــق  بوس ــحَّ مل يب ــو ص ــال ل  الوص

ها راجًيــا، فعــدتُّ يئوســا(
 نصــف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [.117/ 5]رشح التسهيل 

وهذان البيتان  اللذان  جعَلهام َدلياًل إنام مها من وضع ه. وذلَك لينرَص 

ل قوَل الزخمرشيِّ 
 مذهَبه ويبط 

 قاَل يف )الكافية الشافية(: -3

ــدا  منش 
 
ــحاء ــض  الفص ــول  بع  كق

 

ـــــيِّدا   إال س
 
ـــــاء ـــــَن بالعلي ع  مل ي 

 

 

 

 

 

 

وال ي عَرف أحد  أنشَد هذا البيت قبَله، وإنَّام هو الذي اختَلَقه وأنشَده  وقد 

 ذكَر بعَده يف الرشح:

 وال شــَجا ذا الغـــيِّ إال ذو هـــدى

 

 

ه بأبياتن من الرجز  موضوعةن أيًضا، منها:  واستشهَد يف املوضع  نفس 
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ــــه   ــــب  ربَّ  املني
ــــريض  ــــام ي  وإن

ــــه   كرن قلَب
ــــذ  ــــا ب ــــا داَم معنيًّ  م

 

 

 بيِّنة  من جهة  اللفظ  واملعنَى. وإذ
مة  الوضع  عىل هذه األبيات  فهل  نوس 

د أنَّه من  ه؟ وهل كاَن يعتق  كاَن ابن  مالكن عىل هذا القدر  من االعتداد  بنفس 

ي، فللنفوس   اج ورؤبَة؟ ال ندر   الذين تؤخذ عنهم اللُّغة كالعجَّ
 
الف صحاء

ها ودفائ ن ها   أرسار 

عىل ب طالن  من قاَل: إنَّه أراَد بذلَك التمثيَل واالستئناَس أنَّ  وليَس أدلُّ 

َتجُّ  مجيَع َمن أَتى بعَده كانوا يظنُّون أنَّ هذه األبياَت من كالم  العرب  الذيَن ُي 

د  يف )التذييل والتكميل  يه بيتن 425/ 1هب م، فهذا أبو حيَّاَن جيته  ( يف توج 

، وهو:  وضَعه ابن مالكن

 مــا إن أنــتام الصــادقا هــًوى خلــييلَّ 

 

ـــذوالً وواشـــيا  ـــه َع ـــت ام في ف  إذا خ 

 

 

 

 

 

 

ة يف هذا البيت عىل ما زعمه املصنف من أن  جَّ قاَل أبو حيَّاَن: )وال ح 

ذفت لإلضافة فيكون هًوى  لة ألنه جيوز أن تكوَن ح  فت لتقصري الصِّ
ذ  النون ح 

ع هذا  خمفوًضا بإضافة اسم الفاعل  إليه...(. ولو َعل م أنَّ  ابَن مالكن هو واض 

ه ملا قرصَّ يف تقريع ه وملا هاَب استسقاَط كتب ه كلِّها 
البيت  الذي شغَل نفَسه بتأويل 

ا يقَدح يف متام  األمانة   . وهو من مَّ ة  قبيحة  ألنَّ التدليَس َخصلة  َذميمة  وَخلَّ

ع   الية التي ج  ًة إذا وكامل  الثَِّقة. وَمن تلبََّس به فقد أضاَع الو  َل إزاَءها، وخاصَّ

م أو   َخص 
َرمن كنرصة  مذهبن أو إسكات  أدَّى ذلك إىل َجل ب  مغنَمن أو َدفع  َمغ 
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ي عىل بعض  النَّاس  يف بعض  األزمان  فإنَّه  . عىل أنَّ احلقَّ وإن  خف  امع  تكثُّرن بالسَّ

 ال خيَفى عىل كلِّ النَّاس  يف كلِّ األزمان  

 مـن خليقـةن  ومهام تكن  عنـَد امـرئن 

 

اس  ت عَلـم     وإن خاهَلا ختَفـى عـىل النَـّ

 

 

 

 

 

 

َمة  الوضع  عليه ثاب تًة فَكم  ع    كام ذكرنا، وكاَنت ُت 
ة  ـوإذا كاَن ابن  مالكن دَّ

؟  التي وضَعها؟ وهل هي كام ذَكر البدريُّ
 األبيات 

، ولكنَّه لعَجلت ه وقلَّة  واب  ب  للصَّ م ابن لعلَّ ما ذكَره البدريُّ مقار  تثبُّت ه يتَّه 

مالكن بالكذب  يف ما نسَبه إىل أحدن بعينه من ما مل جي ده يف مصَدر قبَله كاألبيات  

يد بن َثور، ويف ما نسَبه إىَل  ان ومعاويَة وابن أيب كاهلن ومح  التي نسَبها إىَل حسَّ

هم.   كأيب احلسن األخفش وأيب عيل الفارك وابن طاهرن وغري 
 
بعض  العَلامء

ًسا. وَعدد  األبيات  التي وا ابن وإن  كان مدلِّ  كام ذكرت  ليس بكذَّ
بن مالكن

 كام أحصاها البدريُّ ستُّ مئةن وستة  وتسعوَن بيًتا. فإذا 
وضعها ابن مالكن

أسقطنَا منها ما نسَبه ابن مالكن إىل شخصن بعين ه وما ذكَر أن بعَض العلامء 

ا مل  وقد وَردت، ثمَّ  أنشَده وأبياًتا زعَم البدريُّ أهنَّ
د يف مصدرن قبَل ابن مالكن تر 

: سبة  كقول  ابن مالكن له يف احل   أحلقنَا هبا ما مل ي دخ 

ـــغن  ل ـــت م  ـــك أن متـــوَت وأن  هيول 

 

ـــذاب    ـــن الع ـــه النَّجـــاة  م ـــا في  مل

 

 

 

 

 

 

ر نحًوا من ستِّ مئة  بيتن ومخسَي بيًتا قد تنقص  ا يف ما أقدِّ ُت  دَّ
كاَنت ع 

ة واالستيعاب  ُيَتاج إىل عن ذلك، وقد َتز . واستقصاؤها عىل وجه  الدقَّ يد 

. لن  آَخَر مفصَّ
 بحثن
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ها يف الكتب  التي قبَل ابن  ن األبيات التي غاَب عن البدريِّ موضع 
وم 

، وليس عىل سبيل  احلرص:  مالكن عىل سبيل  التمثيل 

1- :  عن أيب عيل الفاركِّ
 ما أنشَده ابن مالكن

ــروف   ــن أحــوَص مع ــهإنَّ اب  ، فبلِّغ 

 

 ر  ـيف ســـاعديه  إذا راَم العـــال ق َصـــ 

 

 

 

 

 

 

: )وهذا البيتان ]يريد  هذا البيَت، وبيًتا ذَكَره قبَله[ من ما  قاَل البدريُّ

 صنَعه هو، ومل يردا يف أي مصدر قبله(.

:  قلت 

ه.  554بل ورَد قبَله، فقد ذكَره ابن جني )ت  هـ( يف )املحتسب( وغري 

هـ( يف )رضائر الشعر( أن أبا عيل الفاركَّ )ت  115 وذكَر ابن عصفور )ت

 هـ( أنشَده. 533

م البدريُّ ابن مالكن بأنه وضَع هذا البيت الذي نسَبه إىل ابن طاهر  -4 اُتَّ

 هـ( يف تعليقه عىل كتاب سيبويه: 170)ت 

ــع   ت ــاس مم  ــي ويف الن ــيس بمعيين  ول

 

ـــديق    ـــيلَّ ص ـــا ع ـــديق  إذا أعي  ص

 

 

 

 

 

 

ة أنه مل د يف أي مصدر قبله. بحجَّ  ير 

عر( و)رشح مجل الزجاجي(  وبىَل، قد ذكَره ابن عصفور يف )رضائر الشِّ

ق )التذييل والتكميل( حسن هنداوي.  كام أفاد حمقِّ

 زعَم أنه وضَع أيًضا قوَله: -5

ـــــا ن كـــــان حبِّيـــــك يل كاذًب  إل 

 

ـــا  ـــا يقين ـــك حقًّ بِّي ـــان ح  ـــد ك  لق
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 231ح احلامسة لألعلم  الشنتمري )ت وقد ذكر حسن هنداوّي أنه يف رش

 هـ(.

 زعَم أن ابن مالك وضَع هذا البيت: -2

ـــنهم ـــوم الرســـول  اهلل م  مـــن الق

 

ـــدِّ   ـــي َمَع ـــاب  بن ـــت رق ـــم دان  هل

 

 

 

 

 

 

عىل اجلملة االسمية غري هذا  «أل»)ليس َثّم ما يدل عىل جواز دخول وأنه 

 جزم   ذاب النحو(. وهالشاهد(، وذكَر أنه )جيب أن حتَذف هذه املسألة من كت

ق  فقد رَوى هذا البيَت الزجاجيُّ )ت  هـ( يف )الالمات(،  520قبَل التحقُّ

هـ( يف )اإلنصاف( مع اختالف يف  133ورواه أبو الربكات األنباري )ت 

ز.  رواية العج 

 زعَم أيًضا أنه وضَع قوَله: -1

ــ ــَت ذا بَص ــا كن ــاَة إذا م  رن ـإن النج

 

ــاد    ــيِّ إبع ــب الَغ ــن جان ــاد  م  وإبع

 

 

 

 

 

 

 هـ( يف )أماليه( برواية: 511وهذا البيت رَواه أبو عيل القايل )ت 

 إن النجـــاء إذا مـــا كنـــَت يف نفـــرن 

 

ـــة الغـــيِّ إبعـــاد  فإبعـــاد     مـــن أجَّ

 

 

 

 

 

 

ه خدَعه عن الوقوع  . ولعلَّ اعتاَمد البدريِّ عىَل أقراص  وهو لألفوه األوديِّ

 عىل هذا البيت الختالف  روايت ه.

 زعَم أيًضا أنه وضَع قوَله: -1

ـــاليت ـــي وال ـــوايت والت ـــن الل  م

ت لـــــدايت  يـــــزعمن أين كـــــرب 
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ه. 405وقد رَواه أبو عبيدة )ت   هـ( يف )جماز القرآن( وغري 

زعم أيًضا أنَّ ابن مالك وضَع بيًتا نسَبه إىل أمية بن أيب عائذ اهلذيل،  -3

 وهو:

 فهــل لــك أو مــن والــد لــك قبلنــا

 

ـــح أوالد ال  ـــل  يوشِّ ـــار ويفض  ع ش

 

 

 

 

 

 

ريِّ )ت   هـ(. 431وهذا البيت ثاب ت  يف )رشح أشعار اهلذليي( للسكَّ

 هـ( أنه أنشده، وهو: 451ونسَب إىل ثعلب ) ا،زعَم أنَّه وضَع بيتً  -7

ــه َع أعظ م  ــت  وشــيًكا صــد   رأب
 واهن

 

ــه    ــن عَطب  ــذت  م ــا أنق ــه عطًب  وربَّ

 

 

 

 

 

 

هـ( يف  547ر أبو بكر األنباري )ت وقد صَدق ابن مالكن يف هذا، فقد ذك

)الزاهر يف معاين كالم الناس( أنَّ أبا العباس ثعلًبا أنشَدهم هذا البيت. ورواه 

هـ( يف )التهذيب( عن أيب اهليثم الرازيِّ  530أيًضا أبو منصور األزهري )ت 

 هـ(. 431)ت 

 نسَب ابن مالك بيًتا حل ميد بن ثور، وهو: -5

ـــ ـــغار كأهن ـــالء ص ـــات أط  اوأم

 

 دمــــالج جيلوهــــا لتنفــــق بــــائع   

 

 

 

 

 

 

ة أنه ال يوَجد يف مصدر قبَله. وبىَل، هو يف  َبه البدريُّ يف هذا بحجَّ وكذَّ

 هـ(. 153)منتهى الطلب( البن ميمون )ت 

قاَل ابن مالك: )... فمن ذلك ما أنشد الفارك يف التذكرة من قول -10

 الشاعر:

م  
 ُيايي هبـا اجلل ـد  الـذي هـو حـاز 

 

ــه ب  ي (رضــبة كفَّ ــب  ــَس راك ــال نف  امل
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 . ًقا عىل هذا: )ومل أجد ذكًرا هلذا البيت قبَل ابن مالكن قاَل البدريُّ معلِّ

. والراجح لديَّ أن البيت من  (التذكرة)وكتاب  أليب عيل الفارك مفقود 

 خمرَتعات ابن مالك(.

ا يف عرص  إذا كاَن كتاب )التذكرة( مفقوًدا اآلَن، فلم  يكن مفقودً قلت: 

لوَن عنه حتَّى عرص  عبد القادر  روَنه وينق  َلامء يذك  ، ومل يزل الع 
ابن مالكن

لة  مراجع ه  1055البغداديِّ )ت  هـ(، حيث ذكَره يف )خزانة األدب( من مج 

 كذاًبا كام زعَم البدريُّ فلن يبل غ به احلمق  
ونقَل عنه، فحتَّى لو كاَن ابن مالكن

ه ما ليس فيه ألنَّ بإمكان  كلِّ أحدن والَغباء  أن ينسب إىل  كتابن معروفن يف عرص 

َع إليه فيق ف عىل كذب ه.  أن يرج 

هـ( يف كتابيه  577عىَل أنَّ هذا البيَت قد أنشَده أبو عيُل احلامتي )ت 

)الرسالة املوضحة يف ذكر رسقات أيب الطيب( و)حلية املحارضة( ونسَبه إىل 

 وبيًتا بعَده. ذي الرمة وذكَر بيًتا قبَله

رَة احلقِّ  تقد أصب أكونرجو أن أوقد متَّت هذه املقالة  بحمد اهلل. و غ  ث 

. واهلل املوفِّق. ل  واإلن صاف  عةن من الَعد   وسواَء القصد  عىل رش 
│  
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 (1)نقض بحث )براءة ابن مالك(
 
هاد  
 م 

)تدليس ابن مالك يف شواهد النحو( مل يكن يف نّيتي حي نرشت كتايب 

مّرة هـ( 134)تنحون من سنتي أن أعاوَد القول يف قضّية ابن مالك  قبل

يَِّل   عىل أن يكوَن ذلك آخَر عهدي هبا ألنَّه خ 
أخرى، فقد طويت  الكشَح يوم إذن

لة  والرباهي الالئحة  ما ينط ق  عنه وَينضح  إيلَّ أين قد أودعت ه من احلجج  املفصَّ

زع يف احلّجة واستفراغ امَليعة يف املجادلة إذ ومل أَر حاجًة إىل إغراق النّ  .دوَنه

، وكنت أرى )أّن احلّق مكتفن كانت القضية واضحًة يف نفيس كلَّ الوضوح

ه( ه مستغنن أن ي ستدّل عليه بغري 
بي  عن نفس  بظهوره م 

ر أهّنا ، (2) وكنت أقدِّ

إيلَّ ستكون كذلك عند عاّمة من يّطلع عىل أدّلتها، فلاّم ن رش  الكتاب تناهت 

ّدةن مسائَل  واإلشكاالت يفبعض االعرتاضات واملنازعات  ها بحث   ،منه ع  أحد 

ن رش يف جمّلة جممع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية عنوانه )براءة ابن مالك من 

لَ  (3)التدليس وصناعة الشواهد الشعرية( مي. وقد رأيت  أن للدكتور رفيع السُّ

الذي فام يف البحث  من قيمةن إال أّنه صار كالقرار  أجيب عنه ال لقيمت ه يف نفسه،

أكثر الشَبه التي أدىَل هبا من سبَقه من ذكَره الفرزدق  بحيث  انصّبت إليه 

                                                           

 هـ.1253/ 3( ن رش يف 1)

 .122/ 4( رسائل اجلاحظ 4)

 .414و 125هـ بي صفحتي 1251( العدد السابع من شهر رجب عام 5)
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ًفا من املوضوعية   ،املعرتضي وزاَد عليها غرَيها بااًل مزيَّ
وحاوَل أن يكسَوه رس 

. نفان ف  وط  وما بينَه وذلك غَ  ،يف الطرح   ف  َص يف التناول  والنَّ  يح 
ومهامه  ف 

 قد جيوز  عىل كثرين من الناس ألنَّه ليس كلُّ 
وبعض هذه الشَبه واالعرتاضات 

من نظر يف هذه القضّية جيد الوقَت والقدرَة عىل التفتيش يف أدّلتها وموازنة 

حجج اخل صامء والفحص  عن صدق ها وصّحتها مع استعامل الروّية وإنعام 

ل. فمن أجل  هذا ، ولكني  التأمُّ أزمعت  الردَّ عىل هذا البحث منذ أشهرن خَلت 

عة  يف   دوَن ذلك َتشعب  إىل أن وجدتُّ بعض السَّ
كلَّام مهمت  به عدت  عوادن

َتًفا   واإلقبال  من النفس، فكتبت  هذا الردَّ جميًبا فيه عن مجيع  ما ذكَره إال ن 
الوقت 

.ال خطَر هلا تركت ها، وفّرقت جوايب عىل ثامين ت  عليقاتن

وع فيها.  وهذا أوان  الرشُّ

.  واهلل املوفِّق 

│ 
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 :التعليقة األوىل

مة  مناقشة بعض  ما يف املقدِّ

تدليس ابن مالك يف »: )فلقد احرتت حي رأيت كتاب (1)بقال املتعقِّ 

للباحث فيصل املنصور ملا عرفت ه وعرفه غريي عن ابن مالك  «شواهد النحو

زلة وظهور بركة علمه عىل أجيال متتابعة من العلامء من متانة الّدين وعلّو املن

وطلبة العلم ولصعوبة خفاء مثل هذا األمر عىل العلامء املتعاقبي عىل كتبه 

م(.   عناية ودراية لبعد تواطئهم عىل عدم ذكر ذلك يف مؤلفاُت 

 واملآخذ عىل هذا الكالم:

رفة ويقتل ه خرًبا أن مساق بيانه ملعرفته البن مالكن يوهم أنه يثب ته مع -1

ن لو كان وإياه إىل احلدِّ الذي تنتفي معه كّل ريبةن أو شبهةن عنه. ولعمري أَ 

لواَن أو كان جاًرا مصاقًبا له يف حُي واحد  كنَدمايَن َجذيمة أو كنخلَتي ح 

ل ف، فكيف وإنام  يل ولتلك املعارشة أن خت  فة أن خت  أربعي سنًة جلاز هلذه املعر 

َولن َوله وع  ا مجيًعا يف معرفة ابن مالك عىل ما نقله املؤّرخون واملرتمجون، وهم ع 

بون. وقد يبالغون يف التزّيد، وقد ي رسفون يف التحّيف. وكام قون ويكذ  يصد  

نقلوا دالئل ت شعر بتدّين ابن مالك وصالحه ووقاره نقلوا أيًضا أشياء قد 

َح فيه عند من يرسمون يف أذهاهنم وًرا مالئكّية  توجب إن صّحت  الَقد  ص 

                                                           

 .111( ص1)
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مي كالذي نقَله عنه الصفدّي   والسيوطي (1)هـ(312)ت مطّهرة للعلامء املتقدِّ

وهم عىل كّل حال إنام ُيكمون عىل الرجل بام يرون من ظاهر . (2)هـ(511)ت

ه. وقد ختفى عليهم دقائق  أخالقه وبواطن أحوال ه.  أمر 

 علمن أن يسهبوا يف ذكر وعىل أّن من عادة الناس إذا ترمجوا لعَلمن أو لغري  

فوا عيوَبه ورديء أخالقه. وقد نَرى مثل ذلك إىل اليوم إذ نجد يف  فضائله وخي 

بعض األعالم عيوًبا قادحًة يعرفها خواّصهم ود خالؤهم، فإذا ماتوا ط ويت ومل 

 ،يذكرها املؤّبنون هلم واملرتمجون، فلو جاء بعد دهرن من يذكر عن املرتَجم له

ب بحّجة أنه لو كان صدًقا لذكره من ترمجوا له. ولوال أّن شيًئا من هذ ذِّ ا لك 

َبًذا من زاّلت العلامء مل يقع ألحد تصديق ذلك.  كتب التاريخ قّيدت لنا ن 

التدليس. وهذا غري صواب، فلو  من كاملانعأنه جعل متانة الّدين  -4

صالح وهو من أهل ال –سّلمنا أن ابن مالك كان من أصلح الناس وأتقاهم 

فليس هذا بامنعن له من الوقوع يف اخلطأ والزَلل ألنه  -والتُّقى يف ما نحسب 

برش يصيب وخيط ئ وجيوز عليه ما جيوز عىل غريه. وقد وقع يف التدليس من 

 وسفيان الثوري هـ(110)ت كاحلسن البرصي أتقى منه وأورعَ  نحسب ه

ل  عىل جهة . وذلك من ق َبل  أن التدليس قد جيري من الرجهـ(111)ت

التأويل ال عىل تعّمد  اإلفساد، فلعّل ابن مالك اعتّل لنفسه حي فعَل ذلك بأنه 

                                                           

 اث.، ط إحياء الرت477/ 5( الوايف بالَوَفَيات 1)

 .351، ط البايب احللبي. وراجع أيًضا ما سيأيت يف ص53، 51/ 4( حسن املحارضة 4)
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مل يكذب لعدم خمالفت ه الواقَع وأنه لن جيّر رضًرا إىل النحو إما ألنه يضع البيت 

بنى عليها احلكم وإما ألنه يَرى أن  ويف املسألة أبيات أ َخر قديمة فصيحة ي 

َمه هو القايض يف املسألة ال البيت الذي وضَعه، فهو يعتّد ذلك  القياس الذي قدَّ

له عىل ركوب  مثل هذا  بمنزلة التمثيل وإن أخَفى أنه قائله. ورّبام يكون احلامَل 

 له هًوى خفيٌّ 
ه. والصاحلون ليسوا  والتأّول  يف حّب اإلغراب والتفّرد عن غري 

: )الرجل العظيم (1)هـ(347)ت بمعصومي من ذلك. ويف هذا يقول ابن تيمية

يف العلم والّدين من الصحابة والتابعي ومن بعدهم إىل يوم القيامة أهل البيت 

 ونوع  من اهلوى اخلفّي وغريهم قد ُيصل منه نوع من االجتهاد مقروًنا بالظّن 

 فيحصل بسبب ذلك ما ال ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء اهلل املتقي(. 

من التدليس  وليس هلذه الكلمة معنًى إال  كاملانعنزلة  أنه جعل علّو امل -5

احلَشو والتهويل ألن علّو املنزلة كيفام قّلبَته وعىل أيِّ وجه أدرَته ال يمنع من 

لك أم غري ذلك، بل  التدليس سواء  أكان هذا العلّو يف علم أم جاه أم مال أم م 

.قد يكون عايل املنزلة  كافًرا فاجًرا وفاسًقا خبيًثا  . وهذا بيِّ معلوم 

من التدليس. وهذه  كاملانعأنه جعل ظهور بركة  علمه عىل من بعده  -2

ب، فعنده أن كّل من  قاعدة  جديدة  يف اجلرح والتعديل اخرتعها هذا املتعقِّ

ّح أن يقع منه التدليس. ويلزمه  ه واستفاد الناس منه فال يص  ظهرت بركة  علم 

هو أشدُّ من التدليس كالكذب والفسق واملجون أن يمتنع أيًضا أن يوصَف بام 

                                                           

 من هذا النقض. 151. وانظر تفصيل هذه املسألة يف ص125/ 2( منهاج السنة النبوية 1)
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 والبدعة والكفر 

والزخمرشيُّ هـ( 411)تفعىَل هذه القاعدة ينبغي أن يكون اجلاحظ  

هام سنيَّي حسنَي  املعتَقد ال هـ( 157)ت
اللذان ال تزال تغمرنا بركة  علم 

فا به من االعتزال من بغي املؤّرخي وإفكه ر  م، وما وشى معتزليَّي ويكوَن ما ق 

ق املؤّرخي يف هذا الذي  هبذا األمر من كتبهم فمنحول  عليهم، أو أن نصدِّ

ر منه ألن حرضَة املتعّقب  ذكروه عنهم فيلزمنا أن نجَحد بركَة علمهم ونحقِّ

 .) ؤلَّف بي الّضّب والنون  الفاضل يرى أّن مثل ذينك ال يأتلفان )حّتى ي 

 (2)هـ(104)توالتربيزي  (1)هـ(541)ت وينبغي أيًضا أن يكون ابن دريد

زوا به من جمون أو  (3)هـ(115وابن عصفور )ت م  م ب رآَء من ما غ  وأرضاهب 

 رشابن ألنه لو صحَّ ذلك مل ننتفع بربكة  علمهم 

بل لفظ كالمه جيب أن يشَمل أيًضا أصحاب املخرتعات احلديثة من 

ّفار الذين ظهرت بركة  علمهم علينا وانتفعنا هبم أك ثر من بعض  النّحاة الك 

 والّلغوّيي  وهكذا يقودنا الكالم العاطفي غري  العلمّي 

زعمه صعوبَة خفاء هذا األمر عىل العلامء بعد ابن مالك. والصعوبة  -1

كلمة مبَهمة، واإلهبام قنطرة اإلهيام. فإن كان يريد بالصعوبة االستحالة فهذا 

                                                           

 .51/ 1( انظر مثاًل ُتذيب اللغة لألزهري 1)

 .4742/ 1 معجم األدباء لياقوت احلموي ( انظر مثاًل 4)

 .111/ 44( انظر مثاًل الوايف بالوفيات 5)
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، ّل عىل أن العلامء يف  بّي البطالن إذ  ال يقِض بذلك رشع وال عقل  بل الواقع يد 

ارة  ختّصصاُتم وغريها. بعض القرون قد ختفى عليهم بعض  املسائل يف رَس 

واللُّغويون املحَدثون يوردون كثرًيا من النظريات يف النحو والرصف 

فها علام نا األوائل، بل إّن يف ؤواألصوات والبالغة والنقد وغريها مل يكن يعر 

ها نقًضا آلر  ائهم وإزراًءا بعقوهلم.بعض 

وهذا األمر ينبغي أن يقال يف حقِّ كلِّ من جاء برأي مل ي سبق إليه فيقال 

: )قد حترّينا يف َقبول نقط اإلعراب الذي جئت هـ(15)ت أليب األسود الّدؤيلّ 

به لصعوبة خفاء هذا األمر عىل الصحابة الذين رسموا املصَحف(، ويقال 

بد الرمحن، قد ناَبنا الشّك يف كثري من ّما جئتنا : )يا أبا عهـ(131)ت للخليل

(، بل  به كصورة اهلمزة وكأوزان العروض إذ  كيف خيفى هذا عىل َمن قبلك

ه: )يا أبا عبد اهلل، لسنا نقَبل منك االّتساع باالحتجاج  يقال البن مالك نفس 

 باحلديث مطلًقا يف إثبات أحكام العربّية لصعوبة خفاء هذا األمر عىل من

سبَقك من العلامء املتعاقبي عىل النحو عناية ودراية لبعد تواطئهم عىل عدم 

م عىل الوجه الذي صنعَته يف مؤّلفاتك(. وهكذا.  ذكر ذلك يف مؤلفاُت 

ب يريد بالصعوبة حاقَّ معناها، وهو اإلمكان القليل،  وإن كان املتعقِّ

جاج واملامحكة  فنقول: إذا كان هذا ممكنًا وإن كان قلياًل فال حاجة إىل طول الضَّ

.  ألن من اجلائز أن تكون هذه املسألة من هذا القليل 

ب بحّجة جدلّية ذكرها هو يف ما  عىَل أّنا نستطيع أن نحتّج هنا عىل املتعقِّ
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. وهي حّجة فاسدة، ولكنها الزمة له يف هذا املوضع، وذلك أنه زعم أنه (1)بعد  

االّطالع عليه. وإذن جيوز عنده أن  ليس كّل ما اّطلع عليه ابن مالك أمكننا

يكون ابن مالك قد اّطلع عىل عرشات الكتب املفقودة التي ال يعرف ها أحد  يف 

عرصه وال بعده. فأقول: وكذلك ما يدريك لعّل أحًدا من العلامء بعد ابن 

مالك قد نبَّه يف كتابن له عىل هذه األبيات وبيَّ ما فيها من الّصنعة والتوليد ثّم 

ل إلينا كام ف ق دت تلك الكتب التي ترى أن ابن مالك ف   د كتابه هذا ومل يص  ق 

 .اّطلع عليها

   ّلة خفاء هذا األمر عىل من بعد ابن مالك فقد عرضت  هلا يف
فأما ع 

 ، وأنا أ مل ع إليها بإمجال.(2)كتايب

 فمن ذلك:

م العرب أن أهَل هذا العرص مل تكن هلم عناية  بانتخال املسموع  من كال -أ

مي كأّن ب عد عهدهم بالشعر املصنوع وطوَل ، (3)واالستيثاق منه خالًفا للمتقدِّ

َوا  الّسالمة منه أشعَرهم األمَن وأهلمهم حسَن الظّن وحّل من نفوسهم ق 

كانت الرواية  عن العرب ومشافهت هم قد  االحرتاس وصدق التوّجس، إذ  

.  انقطعت عنهم منذ ق رونن

                                                           

 .111ص (1)

. 10ص (4)  فام بعد 

 .45، 44( انظر كتايب ص5)
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 هذا هو أهّنم مل يعرضوا قطُّ هلذه األبيات بّشء من وأوضح  ب رهان عىل

التصديق  أو التكذيب  وال اإلثبات أو النفي. وال تقل: )إهنم سكتوا عنها 

ّح لو كانوا قد أثبت وا معرفَتهم هلا وأحصوا  لثقتهم بابن مالك( ألن هذا قد يص 

. فأّما أن هبا وعرف وا ما ي ذكر من أدّلة وضعها ثم سكت وا عنها بعد علمن عّدُتا 

دليل عىل  ذاوال يذكروها بوجهن من الوجوه  فهمطب ًقا يسكتوا عنها سكوًتا 

عر املصنوع،  هم التاّمة عن هذا األمر، وهو ما علَّلته آنًفا بب عد عهدهم بالشِّ
غفلت 

نّت ه  إال أن يكون ابن مالك قد بلغ عندهم من الَوثاقة مبلًغا تنحطُّ دون ق 

اسب وال ي متَحن ما يأيت به. وأعوذ الشكوك واألوهام ب حيث ال ي سأل وال ُي 

وهلذا نستطيع أن نقل َب احتجاَج املخالف  بعدم  تنبيههم عىل هذه  باهلل من هذا 

األبيات فنجعَله حّجة عليه، فإذا قال: )لو كانت هذه األبيات موضوعة لنبََّه 

الغاية من التثبُّت  هأالء العلامء عليها( قلنا: )لو كاَن هأالء العلامء عىل

وا هذه األبياَت دراسًة فاحصًة سواء  أخرجوا من دراست ها إىل  والتحقيق لدرس 

ك يف مدى تثبُّت هم  م التامُّ عنها جيعل نا نشكِّ قبوهلا أم إىل رفضها، فسكوُت 

 وحتقيقهم(.

أن عاّمة من جاء بعد ابن مالك كانوا يعّدون أنفسهم أتباًعا ملذهبه  -ب

طريقت ه، فإذا عرفَت هذا وعرفَت أن عرَصهم بعيد  من تقليب  الشعر وتالميَذ ل

عر املولَّد  وامتحان ه مع ما غلَب عليهم من شعر  املنظومات وشاَع فيهم من الشِّ

هم  مل يكن بمستنَكر عندك أن يسلِّموا هبذه األبيات دون أن حتّدَثهم أنفس 

 بالشكِّ فيها.



     
 

606 
 

د بعد ابن مالكن من كا ه منازعَة النِّدِّ للنِّدِّ غري أيب وال نكاد نج  ن ينازع 

، فمظنّة غفلت ه عن مثل هذا األمر (1)هـ(321)ت حيَّان ، وهو رجل  واحد 

ه  عر صحيح  ، وليست له معرفة  فائقة  بالشِّ . وهو بعد  نحوّي مفرسِّ قوّية 

ا، كان ُيَفظ منه طَرفً  ومل يتعاَط التأليف فيه مع كثرة  مصنّفات ه وإن   ،ومنحول ه

حاح  فلم ي ؤنس بينهام  فقد جيوز أن يكون قرأ أبيات ابن مالك مع األبيات الصِّ

عر القديم ألنَّ التفرقة بينهام  فرًقا وال أحسَّ باختالف  نمَطيهام فظنّها من الشِّ

. وقد يكون  ُيتاج إىل أمر زائد عىل العلم، وهو مَلكة التفّرس باألساليب 

ها ولكنّه يقرأ شعر امرئ الرجل  إماًما يف العربّية واس َع العلم فيها ويف غري 

 َلبيدن  بيَت ولعّله لو قرأ  ،القيس وشعَر بعض العباسيي فال جيد بينهام فرًقا ظاهًرا

عه  :الذي سجَد له الفرزدق  عندما سم 

 وجال الّسـيول  عـن الّطلـول  كأهنـا

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 كائنًـاوما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة 

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــد ـــديد أراينإنَّ وج ـــَك الش  ي ب

ــــا  ه ــــا أقالم  ــــّد متوهَن
ــــر  جت   ب   ز 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــه ـــدا أخـــاَك إذا مل تلف  ـــَك منج   ل

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

:  ثم قرأ بيت ابن مالكن

                                                           

ا أو مبغًضا أو شديد 1) ( ليس بصحيح ما يتومّهه بعض املعارصين من أن أبا حّيان كان عدوًّ

وعلَمه بآية أنه هو الذي جرسَّ الناس عىل مصنّفاته  اخلالف عىل ابن مالك، بل كان يعرف له فضَله

وكان ال ي قرئ إال يف كتاب سيبويه أو التسهيل، ورشَح ألفيته وتسهيله، ولكنّه مع ذلك ال تلبث أن 

ئه عىل الغلظة يف الرّد عليه أو احلّط منه وخاّصة إذا خالف  نتقض عليه أحياًنا عقدة املعارصة فتجرِّ ت 

يبويه. وهو أمر  من جنس الَغرية ال الع داء، وكام ُيّط أبو حيان أحياًنا من ابن بعض املتقّدمي كس

. وللتفصيل يف هذا 351مالك كذلك كان ابن مالك ُيّط من الزخمرشي وابن احلاجب، انظر ص

 موضع آخر.
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ـــ ــه األم ــول  ل ــا يئ ــر م ك ــة  الف   رؤي

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ــَر عــدوِّ  ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   هاتعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

 

ــواين  ــاب  الت ــىل اجتن ــي  ع ــر  مع  ـ

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 ا أبـــدايشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــئً 

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  
 من لَظـى احلـروب  اضـطرام   ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

وقيل له: )إهنام لشاعر واحد أو لشاعرين يف عرص واحد( مل ينك ر هذا ومل 

ر يف ويف ه يامر  فيه. ذا يقول أبو حيَّان: )وكان بعض شيوخنا من من له التبحُّ

علم لغة العرب إذا أسقط من بيت الّشعر كلمًة أو ربع البيت وكان املعيَّ 

بدون ما أسقط ال يدرك ما أسقط من ذلك... فهذه كلُّها من مواهب اهلل تعاىل 

ل عن  . ويقول: )... بل أكثر أئمة العربّية هم(1)ال تؤخذ باكتساب( بمعز 

ا بارًعا يف النظم  الترّصف يف الفصاحة والتفنّن يف البالغة... وقّل أن ترى نحويًّ

وقد رأينا من والنثر كام قّل أن ترى بارًعا يف الفصاحة يتوّغل يف علم النحو. 

ي نسب لإلمامة يف علم النحو وهو ال ُي سن أن ينطق بأبيات من الشعر فضاًل 

يتكّلم عىل ما انطوت عليه من علم البالغة عن أن يعرف مدلوهَلا أو 

 .(2)(والبيان

ونظري هذا مَلكة األذن  اإليقاعّية، وهي التي مَتيز بالسامع وحَده بي الّشعر 

ها العامل  رم  املوزون والشعر املكسور، فقد ي وهب ها من ال يعرف العروَض، وُي 

ق به.  املتحقِّ

 وكذلك َقرض  الّشعر، فقد يستويف الرجل  عل
ن
ز عن نظم يشء وَمه ثم يعج 

لبعض أصحابه: )إين  هـ(533)ت عيل الفارّك  ل أيبمن هذا قوصالح فيه. و

                                                           

 ، ط دار الكتب العلمية.110/ 1( البحر املحيط 1)

 .111/ 1( البحر املحيط 4)
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قي ألغبطكم عىل قول هذا الشعر، فإن خاطري ال يواتيني عىل قوله مع حتقّ 

 .(1)ه(رد  للعلوم التي هي من موا

ؤى، فرّبام بّرز فيه  عن وقرص   القليل  العلماملضعوف  وكذلك تأويل الرُّ

.  إدراكه العامل الذكيُّ

.  -ج قة يف أبواب كتب ه، لكّل باب منها جزء  مقسوم  أن هذه األبيات مفرَّ

وليس كّل من جاء بعد ابن مالك قد اّطلع عىل مجيع كتب ه وعرف ما فيها. 

وليس كّل من اطلع عليها مجيًعا جيب أن يكون قد فطن لضخامة عددها. 

ضت  عىل بعض وذلك لتفّرقها. وأحسب أهنا لو مج    ر  عت يف موضع واحد ثّم ع 

العلامء الذين خلفوا ابن مالك خلالطهم الشّك فيها ولَبعَثهم ذلك عىل القول يف 

ا مل يتفّرد بمثله وال قريبن منه أحد من النّحاة حتّى  شأهنا ألن عددها كبري جدًّ

،املشافه  للعرب   هـ(170)ت سيبويه   (2)حّتى سيبويه املشافه  للعرب أَجل 

؟  أتراه حي فكيف إذا رأى تشاَبه ألفاظ ها ومعانيها ووازَن بعَضها ببعضن

 ؟ ومها قوله:إذن سيخَفى عليه أن هذين البيتي خرجا من وعاء واحد

نا الَّت  أوت  ذوي الفقر والذُّ  ـأرض   ـل 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ ــاح  َش  ص

 وما كـلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

ــدا  ــرت  الع  ــبةن قه ص ــتعينًا بع   ال مس

ريَت الويفَّ العهد  يا عـرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــدوِّ ــَر ع ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــري  ـــاالً وغ ـــوالً وإمه  مخ  

نًـــى واعتـــزاز  ضـــوا آل  فــــ   ذوي غ 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

ـــدا ـــراه ناشـــًئا أب  يشـــأ فلســـَت ت

ـــع  وال رضر   ه نف ـــري  ـــدى غ ـــام ل  ف

ــبن ذاهــب   ــَت أو هــو عــن قري  فألن

 عـىل الع ـدا يف سـبيل  املجـد  والكــَرم  

ـــــي   ـــــالل  مب ـــــيان ه ض ، فنس
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل ـــاَك إذا مل تلف   أخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 وقوله:

                                                           

 .713/ 4( معجم األدباء 1)

 51( نّبَه عىل عدم تفّرد سيبويه بنحو هذا العدد وال قريبن منه األستاذ صالح الَعمري يف املنازعة 4)

 يف ملتقى أهل اللغة. 10113فام بعَدها من احلديث 
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ـــكُّ  ـــيس ينف ـــزازن ل ـــى واعت نً  ذا غ 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ ــاح  َش  ص

 وما كـلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

ــبةن  ص ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عـرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــدوِّ ــَر ع ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــوالً  ـــع  مخ   ك موَل ـــري  ـــاالً وغ   وإمه

 بَغـت  
 أعوذ  بـربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصـغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

 إنَّ وجــــدي بــــَك الشــــديد أراين

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــوع    ــــّل َقن ــــة مق ّف ــــّل ذي ع   ك

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

ـــدا ـــراه ناشـــًئا أب  يشـــأ فلســـَت ت

ـــع  وال رضر   ه نف ـــري  ـــدى غ ـــام ل  ف

ــَت أ ــبن ذاهــب  فألن  و هــو عــن قري

 عـىل الع ـدا يف سـبيل  املجـد  والكــَرم  

ـــــي   ـــــالل  مب ـــــيان ه ض ، فنس
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل ـــاَك إذا مل تلف   أخ

ـــر   ـــدائع  واملك  ـــأنواع  اخل ـــن ب  ولك

ــــد    محي
 
ــــاء ــــا بالوف ــــإن اغتباًط  ف

ــر    يف التحيُّــل  وامَلك 
 فبــالغ  بلطــفن

ب كم  مـن لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

 يادة  واملجــد  بتثبيــت  أســباب  الســ

  
ـــارص  ، فـــام يل عـــوض  إاله  ن  عـــيلَّ

ــ ــد  وط  ــدن نصــَحه رَش ــة  مه  ع، فطاع

ــذوال ــَك ع ــدتُّ في ــن عه ــاذًرا م  ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

وهو يَرى اجتامع )ذا( و)غنى( و)اعتزاز( عىل هذا الرتتيب مع أهنام 

 شاهدان عىل مسألتي خمتلفتي يف باَبي اثني  

 ؟كون هذا تصادًفا بي شاعرينوهل تراه يسّوغ أن ي

 ومثل هام قوله:

 لعمري لي جـزى الفـاعلون بفعلهـم

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــرآتن ا ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  مل

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 ت عنـــى بغـــري مجيـــل  فإيـــاك أن  

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ـــد ـــام ل ه نفـــع  وال رضر  ف  ى غـــري 

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـر
 وب  اضـطرام  ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 وقوله:

فاًقا بني األهـواء والغـيِّ والـونى
 و 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 شاشـَة كائنًـاوما كلُّ مـن يبـدي الب

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين إنَّ  ـــَك الش ـــدي ب  وج

 

 

 

ك   ـــري  ـــل  وغ ـــّل مجي ـــيٌّ بك معن
(1) 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــداأخـــاَك إذا مل تل ـــَك منج  ـــه ل  ف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 وهكذا لو أجَرى سائر أدوات  النظر يف هذه األبيات.

وا يف توليد   بوا من كثرة  هذه األبيات وشكُّ لل كلِّها فقد تعجَّ
ومع هذه الع 

عر القديم. وذلك كقول العينّي  بعضها ملّا رأوا أسلوهَبا ال ي شب ه أسلوب الشِّ

ه. والظاهر أنه من كالم  هـ( يف بيتن منها: )مل711)ت أقف  عىل اسم 

 .(3)وقول ه عن آخر: )قيل: إن قائَله من املولَّدين( (2)املحَدثي(

  َّبثم : )... األحكام التي ذكرها الباحث ال يمكن (4)بعد   قال املتعقِّ

                                                           

 فام بعد أمثلة أخرى. 55( ويف كتايب ص1)

 ، ط دار السالم.1111/ 5( املقاصد النحوية 4)

 .71و  11. وانظر كتايب ص1517/ 5ملقاصد النحوية ( ا5)
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عّد قدًحا يف أمانة ابن مالك وتقلياًل من شأنه  التسليم هبا لـ... أنَّ  نرشها ي 

 يي املتأخرين عنه، وستوقع الدارسي يف َلبس...(.وشأن النحو

 ثم ذكر أن من أسباب رّده هذا الذّب عن العلامء.

 ويف هذا الكالم  مناقد  منها:

ب أنه ال يمكن التسليم بام ذكرت ه يف بحثي ألسباب منها أن  -1 يرى املتعقِّ

جمّرد أداء  يف هذا قدًحا يف أمانة ابن مالك. وهذا منهج  عاّمّي ال علمّي ألن

رّد القول بعد النظر يف هذا القدح   القول إىل قدح يف عامل ال يوجب رّده، وإّنام ي 

وتعّرف أدّلته وبراهينه. ولو كان اشتامل القول عىل َقدح كافًيا يف إبطاله ملا كان 

 حاجة إىل الفحص عن أدّلته وابتالء صدقها من كذهبا. َثمّ 

،  رأَي ع أن الأنا لو سّلمنا بأن هذا َقدح  م -4 أنه َقدح ن سبّي ال مطَلق 

ا فليس  ا وإما أن يكون باطاًل، فإن كان حقًّ فيقال: إما أن يكون هذا الَقدح حقًّ

عىل املرء َجناح أن يصف به من يستحّقه، وجيب أيًضا التسليم به. وإن كان 

ح إذ جمّرد كون ه قدًحا ال يقِض بر ّد لفساد أدّلته ال ألنه َقد  ه.باطاًل فري   ّده وإنكار 

ه أن يف احلكم بوضع األبيات تقلياًل من شأن النحويي املتأّخرين  -5 زعم 

عن ابن مالك زعم  باطل  ألّن احلكم بعدم معرفتهم ذلك ال يوجب التقليل من 

 .(1)شأهنم ألن العلامء قد ختَفى عليهم يف بعض القرون بعض  املسائل

ب رّد ا -2 ألحكام التي أوردُّتا يف أنه جعَل من األسباب التي توج 

                                                           

 .134( انظر ما ذكرناه قبل  يف ص1)
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كتايب إيقاَعها الدارسي يف َلب س. وهذا القول مردود  إذ يقال أيًضا: إما أن 

ا وإما أن تكون باطاًل  ، فإن كانت باطاًل تكون هذه األحكام التي أوردُّتا حقًّ

ا  فإن احلّق ال فإنام ت رّد لب طالهنا سواء  أوقَعت يف لبس أم مل توقع. وإن كانت حقًّ

 وأده وك تامنه. ، بل اللَّبس كلُّه يفق ع يف َلبسيو

واللبس  أيًضا يف أن نوحي إىل طالب العلم أن يصّدقوا بأن رجاًل يف 

القرن السابع تفرّد بمئات األبيات من شواهد النّحو ال يعرفها أحد  من علامء 

عرصه وال َمن قبلهم وال َمن بعدهم  ثّم يكون هذا العدد الذي تفّرد به مل 

 تفّرد بمثله وال قريبن منه أحد  من علامء النحو املشافهي للعرب حّتى سيبويه ي

)... عن بيتن من غري أبيات ه:  واللبس أيًضا يف أن يقرءوا قول ابن مالك

عَلم له تتّمة  وال قائل   ه، إذ ال ي 
ّجة فيه لشذوذ  عت   فال ح 

: سم  وال راون عدل  يقول 

وَثق بعربّيت ه. واالست  ثم خيالفوه (1)(دالل  بام هو كذا يف غاية  الّضعف  ممّن ي 

فيحتّجوا بام أورَده من هذه األبيات وهو مل يقل يف يشء منها: )سمعت ه عن 

وَثق بعربّيت ه العرب  ( أو عن من ي 

واللبس أيًضا يف أن يروا ما بي هذه األبيات من شّدة التشابه يف األلفاظ 

وا وغ فيه إمكان التصاد ف ثّم يواألساليب واملعاين عىل وجهن ال يس سام 

 ن هذه األبيات لعرشات الشعراء أو مئاُتم التصديَق بأ

ب أن من األسباب التي محَلت ه عىل الرّد )الذّب عن  -1  ذكر املتعقِّ
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الذّب عن العلامء بإطالقن ليس غرًضا صحيًحا العلامء(. وهذا غري مقبولن ألن 

، فلو أن ، إذ قد يكون فيه اجلور  ي سعى إليه قوق للعلم  واملأثم  والعصبّية والع 

أحًدا أّلف كتاًبا يف إنكار تدليس احلسن البرصي بحّجة الذّب عن العلامء لكان 

ألّن إنكار  صىل اهلل عليه وسلممتعّصًبا جاهاًل وجلنى بذلك عىل أحاديث النبي 

ب قبول مجيع ما عنعن فيه وتصحيَحه والعمَل ب ه تدليس احلسن البرصي يوج 

يبوا به باطاًل ال  ، وإنام ي رشع الذّب عن العلامء إذا كان ما ع  مع أن بعضه ضعيف 

 دليل عليه كام ي رشع الذّب عن كّل مسلم أيًضا.

│ 
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 :نيةالتعليقة الثا

 مناقشة معنى التدليس وما يلتبس به ووصف صنيع ابن مالك

بس به أجرى فيه احلديث عن التدليس وما يلت (1)فصاًل  عقد املتعّقب

كالكذب والوضع ونحومها. وسأذكر رأيي يف هذه املسألة بّشء من التفصيل 

 ثم أعود إىل ما ذكَره فأبيِّ خطأه وخَطله.

فأقول: ها هنا ألفاظ تلتبس وتتداخل ويقع اخلل ط بينها، فنحتاج إىل 

 كشفها وت بياهنا، وهي )التدليس( و)الكذب( و)الوضع(.

 سة(، وهي ل  ة مشتّق من )الدَلس( و)الدُّ فأما التدليس فهو يف اللُّغ

َل( فيه دالٌّ عىل ال(2)لمةالظُّ  تدليًسا(  ، فمعنى )دلَّس األمرَ تعدية  ، كأّن ب ناء )فعَّ

جعَله مظلاًم، وذلك بك تامن بعض عيب ه عىل من يرّضه اجلهل  به. ويشهد لكون  

خيادع.  هذا العيب من ما يرّض اجلهل  به قوهلم: )فالن ال يدالس( أي ال

واملخادعة  رضر  حمض  بال شّك. وقد كث ر استعامهلم له يف البيع، فيقولون: 

)دلَّس فالن الّسلعة( إذا أخَفى عيَبها عىل مشرتهيا، فكأنه جعل جانًبا منها 

 مظلاًم ال يبيِّ  للناظر مع رضر  هذا الكتامن عليه.

واية والنظر  يف األسانيد من املحدّ  هم عىل ثم اصطلَح أهل الرِّ ثي وغري 

                                                           

 .112( ص1)

ب اللغة لألزهري ، وُتذي72/ 4، والزاهر أليب بكر األنباري 27( أدب الكاتب البن قتيبة 4)
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ختصيص  عموم معنى التدليس، وهو جعل  الّشء مظلاًم، بك تامن بعض عيب 

اجلهل  هبا إذ  كان هذا من ما جيعل ها مظل مًة  ألفاظ السنَد التي يرّض املخاَطَب 

. وذلك من طريق  التورية   له. ويف الّظلمة اخلفاء  واالستبهام 
غرَي مضيئةن

تمل معنيي  من طريق االشرتاك الّلفظي أو والتعريض، وذلك بذكر لفظ ُي

مها قريب إىل فهم الّسامع بالقرائن، واآلخر بعيد  من فهمه مع إرادة  غريه أحد 

ه وال يقع  بادئ الرأي يف ومه ه. وذلك كقول 
ر إىل فهم  املعنى البعيد الذي ال يبد 

ع هذه الرواية من  ف الن فاه الراوي: )َعن فالن( فيظّن املخاَطب أن الراوي سم 

 واالتصال   لفيه لداللة القرائن عىل ذلك من جهة أن األصل يف اإلسناد الّسامع  

د هذا املعنى إذ مل يف ع  أيًضا ولشيوع هذا  رفهم واستعامهلم، غري أن الراوي مل ير 

عها عنه، فاستعمل  عها عن من سم  ، وإنام سم  يسمع هذه الرواية عن فالنن

قصًدا منه، وذلك ابتغاء  ،طر يف ذهن املخاَطب)عن( بمعناها اآلخر الذي ال خي

ه.  التعمية لغرضن يف نفس 

غرَي أنه خيالفهام يف أنه ال ينفّك  فالتدليس إذن يف معنى التورية واملعاريض

عن رَضرن يدخل عىل املخاَطب أو املعاَمل من جهة  جهله هذا العيَب املخَفى 

ن عيب الّسلعة كام يستعملونه يف ك تامن عنه كام بينّا آنًفا. وهلذا يستعملونه يف ك تام

عيب السند. ويف هذا يقول ابن تيمية: )وأكثر معاريض السَلف كانت من هذا. 

هذا كان مكروًها لتعّلقه بأمر الّدين  ، لكن  ومن هذا الباب  التدليس  يف اإلسناد
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هام ثّم فّرق بين فجعل التدليس رضًبا من املعاريض ،(1)وكون بيان العلم واجًبا(

 بأن جعل التدليس مكروًها لتعّلقه بالدين أو العلم.

أن يقرتن هبام يشء  من الرّضر واملخادعة، جيب  أّما التورية والتعريض فال 

ربه ظامل عىل يمي  بل قد يكون فيهام أحياًنا نفي  الرَضر عن املتكلِّم كأن جي 

)ت قبل ف املفّجع ألذاته. وهلذا ألّ  اوي كرهه عليها فيتنّصل باملعاريض اّتقاءً 

ريد أيًضا كتاًبا ، و(2)األيامن( يفكتاًبا يف ذلك ساّمه )املنقَذ هـ( 550 أّلف ابن د 

حن( قال يف صدره: )هذا كتاب أّلفناه ليفزع إليه املجرَب املضطهد عىل امَلالساّمه )

َض بام رسمناه ويضمَر خالف ما يظهر ليسلم من  اليمي املكَره عليها فيعار 

 .(3)ظامل ويتخّلص من جنَف الغاشم(عادية ال

صىل اهلل وقد تكون التورية واملعاريض أحياًنا من باب املزاح كقول النبي 

، (4))ال يدخل اجلنّة عجوز(: عليه وسلم . وقد تكون من باب التملُّح واملفاكهة 

عر، وخاّصة يف شعر املتأخرين ها يف الشِّ  .(5)وهي التي نجد 

 ل غرَيه خمالف  وأّما الكذب فهو أن يكو ن للكالم معنًى واحد  ال ُيتم 

                                                           

 ، ط دار الكتب العلمية.145/ 1( الفتاوى الكربى 1)

 . وتصّحف فيه إىل )اإليامن(.411/ 1( الفهرست للنديم 4)

 .11( ص5)

وي موصواًل من 421( رواه الرتمذي مرساًل يف الشامئل يف احلديث ذي الرقم 2) ، تح اجلليمي. ور 

 أوجه أخرى.

 ّض اخلتام للصفدي، وكشف اللثام البن حجة احلموي.( راجع يف َبسط هذا ف1)
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للواقع كأن يقول املتكّلم: )قال فالن كذا( وهو مل يقل ذلك مع أن كلمة 

ل معنًى آخر موافًقا للواقع. والكذب  حمّرم بإمجاع. وهو حتال هذه )فالن( 
تم 

 موجب إلسقاط َعدالة فاعله واّطراح الثقة به وترك مجيع روايت ه.

إذ ليس فيه خمالفة   ليس مذموم  مكروه  فليس هو كذًبا البتةَ ومع أن التد

، وهو الوجه الذي يذهب  للواقع إال يف أحد  الوجَهي اللذين ُيتمل هام اللفظ 

ريده املخاَطب، وإنام يريد  إليه وَهل   املخاَطب لداللة القرائن عىل تعيينه، وال ي 

ه الوجه اآلخر املوافق للواقع  مع ضعف القرائن الد ها ومع علم  اّلة عليه أو عدم 

بأن املخاَطب سيذهب ذهنه إىل ذلك الوجه الذي ال يريده، فإذا قلت 

مثاًل: )مل قلَت َعن فالن وأنت مل تسمع منه؟ أليس هذا املدلِّس ث للمحدِّ 

هي  تكذًبا؟( فقد يقول: )عن حتتمل  السامع املبارش وحتتمل غرَي املبارش، وليس

عت أو حّدثني، فأ يزه، وهو غري كسم  نا أريد بعن االحتامل الثاين ألن اللفظ جي 

فهذا من تدليس اإلسناد. ومثل ه تدليس األسامء أو الشيوخ، خمال ف للواقع(. 

، فهو يف احلقيقة مل  وهو أن يغرّي اسَم شيخه املشهوَر إىل اسمن له غري مشهورن

ّل ا ملخاطب  عن معرفت ه يكذب، ولكنَّه أوهَم خالَف الواقع ألنَّ الغالَب أن يض 

ه من من هو أوثق  منه.  أو يلتبس عليه بغري 

ليس من طريق كذب ه كام ترى، وإنام هو من طريق  أ املدّلسوإذن فخط

إهيامه املخاَطَب أنه يريد املعنى املخالف للواقع وهو يف احلّق يريد املعنى املوافق 

ّمي تدليًسا نظًرا ملعناه اللغوّي كام  فرّست  آنًفا. ويف هذا له. ومن أجل هذا س 

، وإنام هو ألن التدليس ليس كذًبا: )وهذا هـ(125)ت يقول ابن الّصالح
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ل( : هـ(550اجلريري )ت . ويقول املعاَف(1)رضب  من اإلهيام بلفظ حمتم 

. .(2)يف روايته( واملدّلس من هأالء ليس بكّذاب)  وهذا بيِّ معروف 

يت  بعض القضايا املّتصلة بالتدل
 يس سيأيت ذ كرها إن شاء اهلل.وقد بق 

  ،ع فالناس يستعملونه بمعنى إنشاء الكالم وصنع ه وأما الوض 

فيقولون: )وضع فالن  كتاًبا يف كذا( و)وضع الشاعر  قصيدًة(، ولكن أهَل 

الّرواية ال يستعملونه إال مقروًنا بالكذب، فال يقولون: )فالن وّضاع( إال إذا 

ه نسبًة واضحًة رصُيًة وضع كالًما من حديث أو نثر  أو شعر ثّم نسَبه إىل غري 

ل التوريَة كأن يضع حديًثا ثّم ينسَبه إىل النبي  أو  صىل اهلل عليه وسلمال حتتم 

يضع مواعظ ثم ينسبها إىل احلسن البرصي أو يضع أبياًتا ثم ينسبها إىل 

وضَع الشافعي أو جمنون ليىل، فهو إذن وّضاع وكّذاب أيًضا، فمن ق َبل أن ال

َت صاَر الوّضاع عندهم كّذاًبا ال من ق َبل جمّرد  عندهم يستلزم الكذَب البح 

، وإذا أردنا املبالغة فيه قلنا:  الوضع  ألّن كّل شاعر وكّل ناثر هو يف احلّق واضع 

وّضاع. وأهل  احلديث  يكتفون بتسميت ه وّضاًعا الصطالحهم عىل َقرص هذا 

ه، اللفظ عليه. وذلك ألن عَمل الرا عه إىل غري  وي إنام هو نقل احلديث  كام سم 

ه فمتى وضَع فيه حرًفا فال بّد أن يكون كذًبا. وال وجه ألن يكون متثياًل أو نحوَ 

 خالًفا لشواهد العلوم.

                                                           

 ، تح عرت.31( مقّدمته ص1)

 .247/ 4( اجلليس الصالح 4)
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وإذن فقد يكون الرجل  بحَسب أصل اللغة  واضًعا أو وّضاًعا فقط. 

عر أو نثر.  ويدخل  فيه كّل من أنشأ قواًل من ش 

ه، وهو وقد يكو ن وّضاًعا كّذاًبا، وهو الذي يضع  الّشَء ثم ينسب ه إىل غري 

 ما يسميه أهل  الّرواية بالوّضاع.

ه آنًفا.  ا عالًيا وقد يكون مدلًسا فقط، وهو ما مََض رشح  وقد وجدتُّ نصًّ

، فقد قال يف هـ(471)ت ديثبت وقوع أحد علامء العربّية فيه، وهو املربَّ 

ه )الكامل(: )وقال آخر  ، وهو األخطل( وعّلق عىل هذا تلميذ  يف صفة مصلوبن

هـ( فقال: )األخطل الذي َيعنيه 511أبو احلسن األخفش األصغر )ت األثري  

ل. وهو ي عرف بربق وقا. وذكر أبو احلسن 
رجل  حمَدث  برصّي، وي عرف باألخيط 

 . وذلك لي ظّن أنه األخطل (1)(املرّبد كان ي دّلس به]وهو األخفش[ أن 

ها  وليس كالمي. العارف به ملشهور. وهذا كام ترى كالم تلميذ 

وقد يكون الرجل مدّلًسا واضًعا. واملراد بالوضع هنا الوضع اللُّغوي، 

. والوضع  عر أو نثرن نع يشء من القول من ش  راد به ص  وهو الوضع الذي ي 

ذّم إذا صحبه الكذب يف النسب ذّم، وإنام ي  ة. وكلُّ وحَده كام ذكرنا ليس من ما ي 

ثون فإنام هو الوضع املقرون بالكذب. ومن أجل  التباسه  ه املحدِّ وضع ذمَّ

وه.  ّم ألجل التدليس ال ألجل البالكذب ذمُّ ، فقد وضعفإن صحَبه التدليس ذ 

 آل بنا األمر إذن إىل التدليس.

                                                           

 ، تح الدايل.522/ 5الكامل  (1)
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هـ( عن الليث 530ومثال  هذه الّصورة ما ذكره أبو منصور األزهري )ت

ذ قال: )فمن املتقّدمي الّليث بن املظفر الذي نحَل اخلليل إهـ( 131)ت بعد 

بن أمحد تأليف كتاب العي مجلة لينّفقه باسمه ويرّغب فيه من حوله. وأ ثبَت لنا 

عن إسحاق بن إبراهيم احلنظيّل الفقيه ]وهو اإلمام إسحاق بن راهويه املتوَف 

ا، ومات اخلليل ومل هـ[ أنه قال: كاَن الّليث بن املظّفر رجال صاحلً 457سنة 

ى لسانه اخلليل،  ق الكتاب كّله فسمَّ يفرغ من كتاب العي فأحبَّ الّليث أن ينفِّ

فإذا رأيت يف الكتاب )سألت  اخلليل بن أمحد( أو )أخربين اخلليل بن أمحد( فإّنه 

( فإنام يعني لسان نفسه. قاَل: وإّنام  يعني اخلليل نفَسه. وإذا قاَل: )قاَل اخلليل 

 االضطراب يف الكتاب من ق َبل خليل الّليث. وقع

 .(1)قلت: وهذا صحيح عن إسحاق، رواه الّثقات عنه(

، فأما التدليس فمن ففي هذا الفعل من الّليث تدليس مقرون  بالوضع

جهة  استعامل ه لفًظا ُيتمل أمرين عىل الوجه الذي ذكرناه يف الكالم عىل 

ع فهو الكالم الذي أنشأه هو وأدخله التدليس، وهو لفظ )اخلليل(. وأما الوض

 يف كتاب العي من طريق هذا التدليس.

ّح فإنا مل نَر أحًدا رماه   وسواء  أصّح هذا األمر عن الليث أم مل يص 

                                                           

. وقد 13. وقبَله ذكر ذلك أبو الطّيب اللغوّي يف مراتب النحويي ص47/ 1( ُتذيب اللغة 1)

ري مستداًل به عىل وقوع الوضع )أي بمعناه اللغوّي(  سبَق أن ساق هذا النصَّ األستاذ صالح الَعم 

 يف ملتقى أهل احلديث. 550175من احلديث  2من رجل موصوف بالصالح. وذلك يف املنازعة 
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اًعا باملعنى بالكذب وال  عليه عند أهل احلديث، بل إّن ملصطلح اجعَله وضَّ

فقال: )وكلام قال ]يعني  األزهريَّ نفَسه سامه يف موضعن آخر تدليًسا ال كذًبا

ال الليَث[: قلت للخليل فقال. أو قال: سمعت اخلليل. فهو اخلليل بن أمحد 

أي فيه تدليس بداللة مفهوم  (1)(ففيه نظر. وإذا قال: قال اخلليل. تدليس فيه

 .املخالفة

وقد وصَفه ابن راهويه مع ذلك بالّصالح ومل يَر تدليسه مناقًضا له وال  

 مل يتعّقبه األزهري يف هذا.ا منه، ومانعً 

عىل أن التدليَس ليس  في هذين النّصي عن الّليث واملرّبد شاهد  ف

ا بأهل احلديث كام زعم بعضهم، وشاهد   أيًضا عىل أّنه قد  مصطلًحا خاصًّ

هم إمام  من أكرب أيّمة النحو، واآلخر  صف بالتدليس بعض  الّلغويي أحد  و 

 .عىل أن التدليس املقروَن بالوضع ال ينايف الّصالح وشاهد   إمام  مّتَبع يف الّلغة.

لحائهم ويف  وإذا علمنا أنه قد وقع يف مثل هذا نفر  من أيّمة احلديث وص 

فكيف نستبعد أن يقع فيه بعض علامء اللغة  صىل اهلل عليه وسلمحديث النبي 

 ويف شواهد من اللُّغة وهم يف الغالب أقلُّ تدّينًا وتوّرًعا 

 نا يف صنيع ابن مالك رمحه اهلل وجدناه أقرَب ما يكون  إىل وإذا نظر

من األبيات   أربعي بيًتاثالثة وصنيع اللَّيث. وذلك أن ابن مالك نسَب نحو 

ها إىل )الطائي( أو )رجلن من طيِّئ( أو نحو  ذلك.  فأّول األمر التي تفّرد بذكر 

                                                           

 .251/ 5( التهذيب 1)
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راد ألن لفظ )الطائي( ُيتمل أ أنه ال ي سّمى بذلك )كاذًبا( مرين، أحدمها أن ي 

تج به. وهو االحتامل القريب السابق إىل ذهن لداللة القرائن  به طائّي قديم  ُي 

عليه كام هو بّي. واآلخر أن يريَد به نفَسه ألنه طائيُّ النَسب. وهذا املعنى هو 

املقصود، ولكن املخاَطب يظّن املقصود هو األول ال هذا. وذلك لَضعف داللة 

هذا االحتامل. ومثل أيًضا قوله: )قال رجل من العرب( أو )قال  القرائن عىل

آخر(. وهو داخل  يف )تدليس األسامء(. وقد ذكرت  يف كتايب الدالئَل عىل وقوع 

وأمر  آخر، وهو أّنه ال . (1)هذا التدليس، وذكرت أيًضا امتناع أن يكون متثياًل 

ق فإنام ي   ي سّمى أيًضا وّضاًعا
راد به الوضع املقرتن بالكذب. ألن الوضع إذا أ طل 

ذّم به  فإن أريد بالوّضاع أنه وضَع أبياًتا فنعم، ولكن هذا وحده ليس من ما ي 

ذّم  ، وإنام ي 
أحد  ألن كّل من صنَع كالًما فهو واضع له ووّضاع عىل املبالغة 

ذّم ال من جهة    الكذب ي 
ه، فإن كذَب يف هذا فمن جهة  بنسبته الكالَم إىل غري 

رمه وجرم الكاذب الوض ع، أال ترى أنه لو كذَب ومل يضع شيًئا لكان ج 

ذّم ال الواضع سواًءا؟  وإن نسَبه إىل غريه من طريق التدليس فبسبب التدليس ي 

ه أن يضع ما شاَء من كالم ولو يف كتب العلوم  بسبب الوضع ألن من حقِّ

ه أن ي م يف كالنحو والترصيف مثاًل لغرض التمثيل، ولكن ليس من حقِّ وه 

نسبت ه. وينبغي حي إذن أن يعاَمل معاملة املدّلس ال معاملة الوّضاع املراد به عند 

.  الكّذاب 
 أهل احلديث 

                                                           

. ويأيت لذلك مزيد بيان ص 33( ص1)  .155فام وراء 
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ولو قال ابن مالك يف يشء من األبيات التي وضَعها: )قال طرفة بن 

ل  العبد( مثاًل أو )قال حسان بن ثابت( أو نحو هذا من األسامء التي ال حتتم 

موافق للواقع لكان بذلك كّذاًبا، ولكنه مل يفعل شيًئا من ذلك،  معنيي أحدمها

مها موافق  للواقع  ل معنيي أحد  وإنام ذكر لفظ )الطائّي(، وهو كام ذكرت  ُيتم 

 والقرينة عليه ضعيفة. وهذا هو التدليس.

. وامل راد كّذاًبا وال وّضاًعا، وإنام هو مدّلسليس وإذن فابن مالك 

ليس املعروف عند أهل احلديث  ال التدليس املشتهر عىل بالتدليس هنا التد

، فكثرًيا ما  ألسنة العاّمة ألن العاّمة قد ابتذل وه حّتى صرّيوه رديًفا للكذب 

اسم  )التدليس  ذكر بعضهم أنَّ تسمعهم يقولون: )هذا كذب وتدليس(. وهلذا 

لنسبة إىل يعني با (1)سهل  املعنى( الباطن خفيف   هالظاهر لكنّ  شنيع   ثقيل  

ليس هذا عطف بعض املتقّدمي التدليس عىل الكذب، ولكن الكذب. وربام 

 أصَل معناه.

   وهي ، ا بإجيازن ّمة تتعّلق بالتدليس ال بدَّ من بياهن  وها هنا مسائل مه 

ثقة للو ة فاعلههل التدليس يناقض الصالح والتدّين؟ وهل هو مسقط  لعدال

ه سوء  النّية به؟ وهل هو موجب  الطراح رواية ف
اعله؟ وهل يلزم من ف عل 

ب أحياًنا؟  وخبث  القصد وإرادة  اإلفساد يف العلم؟ وهل ي لحق بالكذ 

 وسأجيب  عنها واحًدا واحًدا إن شاء اهلل.
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وهل هو ، هل التدليس يناقض الصالح والتدّين، وهو األول والثاينأما 

يب عنه، قال اخلطيب ، فسأدع  كل امت العللثقة  بهلو ة فاعل همسق ط لعدال امء جت 

من أهل العلم: خرب  املدّلس مقبول  كثري   : )وقال خلق  هـ(215)ت البغدادي

ابن . وقال (1)(ومل يروا التدليس ناقًضا لعدالتهألهنم مل جيعلوه بمثابة الكّذاب 

ثقة حافظ وقال عن آخر: ). (2)(ثقة مدّلسعن أحدهم: )هـ( 714حجر )ت

ع، لك عن  هـ(455ُييا بن معي )توقال  .(3)(نه يدّلسعارف بالقراءة ور 

عن  هـ(433أبو حاتم الرازي )توقال . (4)(سصدوق مدلّ : )أحد الّرواة

: )واملدلِّس من هأالء ليس ريرّي عاَف اجلوقال امل .(5)(صدوق يدّلس: )آخر

بكّذاب يف روايته وال جمروح يف عدالته وال مغموص يف أمانته، وأعالم الفقهاء 

وقال ابن تيمية: )فإن تدليس الرواية واحلديث  .(6)يف الّدين بنقله( ُيتّجون

(قفسَّ فيه، فلم ي   من فعله متأول   لكنّ أعظم من تدليس املبيع، 
وأمثال هذا  .(  7)

.فاشن كثري  ال يؤَتى عليه. ويف ما ذكرت    كفاية  وَمقنع 
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ب  الّطراح رواية فاعل ه ، وهوالثالثوأما 
جلواب ، فاهل التدليس موج 

ل معنيي بحيث ي ؤَمن 
أنه ال ت قَبل روايته إال إذا عَزاها بلفظن رَصيح ال ُيتم 

ه، قال الشافعي : )ومن عرف ناه دّلس مّرة فقد أبان لنا عورَته هـ(402)ت تدليس 

يف روايته. وليست تلك العورة  بالكذب فنردَّ هبا حديَثه وال النصيحة  يف 

أهل النصيحة يف الصدق، فقلنا: ال نقبل من  الصدق فنقبَل منه ما قب لنا من

)  .(1)مدّلس حديًثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت 

ه سوء  النّية وخبث  القصد ، وهو الرابع واخلامسوأما 
هل يلزم من ف عل 

ب أحياًنا؟ وإرادة  اإلفساد يف العلم؟ فاحلقُّ أنه ليس من  وهل ي لحق بالكذ 

تدليس أن يّتخَذه سبياًل إىل التلّعب بالعلم أو ب ه يف الرَ غرض  املدّلس وال أَ 

يف واالضطراب   ه أو دسِّ الزَّ
، وإنام احلامل له عليه أغراض  خمتل فة  فيه إفساد 

الكها طلب  احلّظ للنفس بالتزّين وابتغاء التميُّز  عن األقران
. وهذا من اهلوى م 

غف ، وهو من قبيل حّب ال(2)اخلفّي الذي قّلام يسَلم منه أحد   رئاسة والشَّ

يت. ومن هذا ينشأ التناف ر بي األقران واملتعارصين وذوي  باحلمد وذهاب الصِّ

هم وإن كانوا من العلامء املوسومي بالّصالح والتقوى.  ناعة الواحدة ونحو  الصِّ

َح من و هم  تصفَّ رَيَ
 هذا عجًبا شواهد من  لقَي أخباَر العلامء وس 

العلم وإدخال اخلَور عليه والوهن  فيه  ولو كان من غرض  املدلِّس إفساد  
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 ، يقن لكان ينبغي أن ال يضطّره يشء  إىل احتامل التدليس مع ما فيه من ض 

والرغبة  عن الكذب مع ما فيه من سعةن ألن هذا الغرض ال تنطوي عليه إال 

صاب ه، فأيُّ ورعن بعد  بن له وفَرح بم  يطت عىل ب غضة للعلم وَنص 
أضالع  رجلن خ 

ه عن الكذب؟ هذا قد  ُيجز 

د من  وقد بّينت آنًفا أن التدليس ليس كذًبا باعتبار حقيقت ه، ولكنا نج 

د يف العلامء من  رَمه، من ذلك قول شعبة بن احلّجاج  التدليسشدَّ وغلَّظ ج 

( وقوله: )ألن أزين أحبُّ إيّل من أن الكذب وأخ هـ(: )التدليس110)ت

عىل اعتبار مآل التدليس ال حقيقت ه ألن وهذا القول  منهم حممول  . (1)أدلِّس(

التدليس قد يؤّدي أحياًنا إىل ما يؤّدي إليه الكذب من التباس احلقِّ بالباطل 

رس التمييز بينهام. وهو مع ذلك قول  مردود  عليهم، فإن حقيقة الكذب كام  وع 

ه بالنظر يف حقيقته ال  بام ذكرت  مباينة حلقيقة التدليس. والّشء إنام يعرف اسم 

ل من مآالت ه. ويف هذا يقول ابن الّصالح: )وهذا من شعبة إفراط  لعله ُيص 

 . (2)حممول عىل املبالغة يف الزجر عنه والتنفري(

  وإذا صّح هذا كّله فمن اخلطأ أن يقال: )كيف يكون ابن مالك مدّلًسا

صف بالّصالح والعبادة والّصدق؟ ، فقوقد و  د ( إذ  ال تضاّد بي هذه األوصاف 

.  جتتمع يف رجلن واحدن
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، أخفُّ كراهيًة  ، وهو الذي وقَع فيه ابن  مالكن
 
ومع ذلك فتدليس األسامء

، قال ابن الّصالح: )وأما القسم الثاين ]وهو تدليس من تدليس اإلسناد

. وفيه تضييع للمرويِّ عنه وتوعري  لطريق  ه أخفُّ الشيوخ أو األسامء[ فأمر 

عىل حاله وأهلّيت ه. وخيتل ف احلال  يف كراهة  معرفت ه عىل من يطل ب الوقوَف 

 .(1)ذلك بحسب الغرض احلامل  عليه(

ومن اخلطأ أيًضا أن يظّن أن وقوَعه يف التدليس موجب  لفساد النّية 

، فإن هذا من صفة  الوّضاع أي الكّذاب ال املدّلس. جتاَه العلم القصد وخبث  

 االصطالحّي املعروف. وقد بينت  أن ابن مالكن ليس وّضاًعا باملعنى

  ل له يف الوقوع فإذا شئنا أن نتناهى إىل الغاية يف حسن الظنِّ به والتأوُّ

 يف هذا التدليس فإنا نقول:

 أبياًتا عىل رضبي:ابن مالك إنَّ املسائل التي وضع فيها 

وزه الشاهد  من الّسامع  -أ رضب أراه إعامل  القياس فيها رأًيا، ولكن أع 

ضَع بيًتا أو أبياًتا لتكوَن كالتمثيل ملا يراه يف هذه املسألة من عن العرب، فو

 ثّم دلَّس هذا التمثيل. حكمن مبنّي عىل جمّرد القياس

ه تقويَة رأيه الذي بنَاه عىل القياس الظاهر أن من ما محَله عىل ذلك إرادتَ و

 قد ي ظّن سامًعا صحيًحا. ويف هذا تنفيق  لرأيه ومظاهرة  له ومحل  
للناس  بشاهدن

ينبغي األخذ به واملصري  إليه ألنه من القّوة بحيث عىل َقبول ه. وكأّنه يَرى أنه 
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ل عىل من بعَده منازعت ه يف صّحة القياس ثّم رأى الشاهَد  الذي قّدمه متى سه 

عر وخاَله  ن يف طوق ه أن ويك نفإنه سينكص  دوَنه ويذعن  له ول حّجةً من الشِّ

س. وقد أوردت يف كتايب أمثلًة الغرتار من بعده بمثل يدَفَعه ألنه سامع ال قيا

 .(1)هذا

 وسأذكر لذلك مثالي:

رأى ابن مالك أن القياس يقِض بمجيء اخلرب مجلًة طلبّيًة إذ ال فرق  -1

بينه وبي املفرد الطلبّي، وقد جاء اخلرب مفرًدا طلبيًّا يف قوهلم: )كيف أنت؟(، 

ا من ال ّسامع، فوضَع بيًتا، وقال: )وأيًضا فإن وقوع ولكنَّه مل جيد عىل هذا نصًّ

، فال يمتنع ثبوت ه مجلًة طلبّيًة  اخلرب مفرًدا طلبيًّا نحو: كيف أنت؟ ثابت  باّتفاقن

بالقياس لو كان غري مسموع. ومع ذلك فهو مسموع شائع يف كالم العرب 

 كقول رجل من طّيئ:

ه كيـف يسـلو  قلب  من عيـَل صـرب 

 

 

ــز ر  وال َت ــمِّ ــوصــاح  َش ــَر امل  ل  ذاك

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـهها بيِّ   نًا ذا رصيح  النُّصح 

؟(  ـــاَر لوعـــةن وغـــرامن  (2)صـــالًيا ن

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

 ،  فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4-  ) ا هلـا مصـادر بحجـة دخـول )أن  اه القياس إىل أن )كان( وأخواُت  أدَّ

عليها، وهي تئّول وصلَتها بمصدر، ولكنه مل جيد شاهًدا من السامع عـىل ذلـك 

 تـدخل مل مصـادر هلـا يكـن مل لـو األفعال هذه فوضع فيها بيًتا، وقال: )... أن

، عليها  ومـا هـذه أن   ألنّ  [40]األعـراف:  ﴾ ې   ى   ى   ائ ﴿: تعـاىل كقوله أن 
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صلت  :الشاعر قول يف رصًُيا مصدرها جاء وقد املصدر، تأويل يف به و 

ــه الفتــى  ببــذلن وحلــمن ســاَد يف قوم 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــَك ا ـــدي ب ـــديد أراينإنَّ وج  لش

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ـــاه عليـــك يســـري  ـــك إّي وكون 
(1) 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــد ـــَك منج  ـــه ل  اأخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

عن الرصيح الشاهد الصحيح  اورضب من املسائل ساعَفه فيه -ب

بيًتا أو أكثر، فهذا من ما أحسب أن الباعَث له فيها مع ذلك وضَع والعرب، 

إما إهيام  كثرة الشواهد الواردة يف املسألة ليخل ص من ذلك إىل جواز  عليه

ه بذكر القياس عليها، وإما الّشغف بالتكّثر واإلغر اب  والب سوق  عىل غري 

 .(2)شواهَد ال يعرفوهنا

 وسأذكر أيًضا مثالي هلذا:

د الضمري عىل متأخر عنه  -1 ذكَر ابن مالك ثالثة شواهد صحيحة يف عو 

لفًظا ورتبًة وزاَد عليها ثالثة أبيات من وضع ه ثم قال: )والنحويون إال أبا 

ه لوروده عن العرب يف  الفتح ُيكمون بمنع مثل هذا. والصحيح جواز 

، فهذه من ما وضعه إهياًما لكثرة الشواهد يف (3)(األبيات املذكورة وغريها

 املسألة.

عَرَض ملجيء احلال مؤّكدة لعاملها املوافق هلا لفًظا ومعنًى فذكر  -4
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، فهذا (1)مثالي من القرآن ومثااًل صحيًحا من الّشعر وزاَدها بيًتا من وضع ه

ه من ما يظ  هر  أّن عّلته حبُّ التكّثر واإلغراب.وأمثال 

وهذا كلُّه يرجع إما إىل تقوية الرأي ونرصت ه وإما إىل الرغبة يف االنفراد 

ه ونحو  ذلك من األغراض التي من أجلها يدلِّس   ال يعرفها غري 
بشواهَد غريبةن

ا ما يكن ذلك فليس من بي هذه املدلِّسون وإن كانوا من الصاحلي . وأيًّ

 .ض القصد  إىل إفساد العلم  والعبث  بهاألغرا

 :فإن قيل 

ة واحدًة بنسبة هذه األبيات إليه، وإنام  ح مرَّ صحيح  أّن ابن مالك مل يرصِّ

( أو  نسَب ما نسَبه منها إىل )رجلن من العرب( ونسَب بعضها إىل )الطائيِّ

م  أنَّ قائَلها من الشعر
اء الذين )رجلن من طّيئ(، وصحيح  أنَّ هذا من ما يوه 

ه التدليَس، إذ لعلَّه أراَد  د  ا، ولكن ذلك ال يقطع بتعمُّ تجُّ هبم كام وقع هذا حقًّ ُي 

 ) ًدا بي أن يقول: )كام قلت  قها مرتدِّ د التمثيل  ألنه مّلا كان األمر  عند َسو  هبا جمرَّ

( نزع إىل الوجه  الثاين  وبي أن يقول: )كام قال الشاعر( أو )كام قال الطائيُّ

فاًقا من غري  إرصادن لذلك وال قصدن إىل التعمية  عىل املخاَطب، وذلك لطول  ا تِّ

 املعهود  أهنا تساق بغري  ضمري  
عر يف كتب النّحو إذ  ه لطريقة  إنشاد الشِّ ف  إل 

املتكلِّم. وإنام مل يتكلَّف التنبيه عىل أهنا من وضع ه ألنَّه مل يَر احلاجَة داعيًة إىل 

ة  هذا إذ  هي عنده ه يف صحَّ ، وغَفل عن كون من بعَده قد خيالف  شواهد  للتمثيل 

                                                           

 .513/ 4( رشح التسهيل 1)
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االحتجاج بالقياس الذي أدىَل به، فإذا رأى هذه الشواهَد التي وضعها للتمثيل  

 انقاد هلا وأخذ برأي ه. ولوال ذلَك مل يأخذ به.

 فاجلواب عن هذا من وجهي:

طاألول نة بحيث  خيفى عليه مثل  : أنَّ ابن مالك مل يكن من الغفلة  وقلَّة الف 

ذلك، فها هو ذا قد انتَبه لعدم  متثيل سيبويه ملسألة واحدةن يف كتاب ه، فجعَله من 

عتقد أنه من ما استعملت ه  شواهد أمانته وكامل عدالته حي ترك التمثيَل ألن ال ي 

العرب، فقال يف ذلك: )وما يوجد يف كتب النحويي من نحو ما قام سعد  لكن 

 ، ولذلك مل وال تزر زيًدا لكن عمًرا. فمن كالمهم ال من كالم العرب. سعيد 

. وهذا من شواهد أمانته وكامل "ولكنـ"يمّثل سيبويه يف أمثلة العطف إال ب

عتقد ألنه ال جييز العطف هبا غري مسبوقة بواو.  عدالته وترَك التمثيَل به ألن ال ي 

رف  بخَطر التمثيل  يف موضع ، فهو كام ترى عا(1)(أنه من ما استعملت ه العرب

لٌّ بكامل األمانة والعدالة ألدائه إىل  االستشهاد  وأنَّ فعَله مع ترك التنبيه عليه خم 

ه مثل  حاح، فكيَف يظّن ظانٌّ أنه قد يفارق  اعتقاد أنه من شواهد العرب الصِّ

ظمها هذا االنتباه يف نحو سبع  مئة بيت فّرَقها عىل سّتةن من كتب ه مستغرًقا يف ن

ط  ها فيجوَز أن تفر 
السنَي الطِّواَل، فليست هي بيًتا وال بيتي وال هي بنت  ليلت 

َبه الفكرة  بعد الفكرة   ها وتتأوَّ ها ويسأَل نفَسه ما َدبري 
منه قبَل أن يتفّكر يف آثار 

ه عىل ك تامن هذا األمر   ا ويف إمكان اغرتار املخاَطب هبا؟ هذا مع إرصار  يف شأهن 

                                                           

 .525/ 5( رشح التسهيل 1)



             
 

701 
 

عن طالب ه وخاّصت ه يف هذه املّدة الطويلة. ومثل هذا ال يمكن أن يكون البتَة 

 عفًوا.

: أّن ابن مالكن مل يكتف  بنسبة ما نسَبه منها إىل )رجل من العرب( الثاين

(، وإنام نسَب بعضها إىل )رجل من فصحاء طيِّئ( وإىل )الطائيِّ
وإىل )بعض  (1)

 :(2)الفصحاء( كام قال

ــض الفصــحاء م ــول  بع ــدا:كق  نش

 إال ســـــيِّدا
 
عـــــَن بالعليـــــاء  مل ي 

 

 

َد مريًدا بذلك نفَسه.  ولو كاَن غرضه من إخفاء نسبة هذه األبيات جمرَّ

عر مل ُيتج إىل نعت   رصفها عن ضمري املتكلِّم إىل ما جياري املعهود يف إنشاد الشِّ

ه بالفصاحة    ، فإن ذلك ال يكون إال عن إرادةن للتعمية عىل املخاَطب لكينفس 

عر من ما  تجُّ به. وهذا هو عي التدليسُيسب هذا الشِّ  ُي 

وزد  عىل هذا أيًضا وصَفه لبعضها بأهنا من )حجج البرصيي( أو )من 

السامع( أو )الوارد( أو )دليل عىل صحة االستعامل( أو )من أظهر الشواهد 

من ، فهذا كلُّه ينفي أن يكوَن إخفاء النسبة قد وقع (3)عىل صّحة االستعامل(

 ابن مالكن عفًوا من غري قصد وال تعّمد.

                                                           

 .544/ 4، ورشح التسهيل 121/ 4( رشح الكافية الشافية 1)

 .103/ 4( رشح الكافية الشافية 4)

. 71( انظر تفصيل هذا يف كتايب ص5)  فام بعد 
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 :وقد جرَّ هذا التدليس آثاًرا منَكرًة منها 

أن طائفة من من جاء بعَده رأوا يف هذه األبيات املوضوعة شواهَد  -أ

ا  موا أهنَّ
حوا بعض آرائ ه اغرتاًرا هبا. ولو عل  هم العدول  عنها فرجَّ رصُيًة ال يسع 

د  القياس فرّبام رّجحوا غرَيها. وقد موضوعة  وأن لَّيس يف تلك  املسائل إال جمرَّ

 .(1)عرضت  يف كتايب عدًدا من األمثلة لذلك

عر  -ب أّنه ورَدت يف بعض هذه األبيات ألفاظ  وأساليب  ال ت عَرف يف ش 

د هبا عىل صّحة هذه األلفاظ  د ابن مالك إيراَدها إذ  مل يستشه  االحتجاج  مل يتعمَّ

، وإ نام استشهَد هبا عىل مسائَل أَخَر، فاحتجَّ هبا من جاء بعَده. أو األساليب 

. وقد وضَع  عر صحيحن د يف نثرن وال ش  (، فإّنه مل ير  ومثال  ذلك أسلوب )ال غري 

 :(2)ابن مالك هذا البيت

ــا ــد، فورّبن ــو اعتم  ــه تنج ــا ب  جواًب

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 اوما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـ

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــَك  ـــدي ب ـــديد أراين إنَّ وج  الش

 لَعــن عمــلن أســلفَت ال غــري  ت ســأل 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــَك  ـــه ل ـــداأخـــاَك إذا مل تلف   منج 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

واستشهد به عىل دخول الالم عىل معمول جواب القسم يف )َلعن عمل(، 

( كالفريوزبادي  فاحتّج به بعض من جاء بعَده عىل صّحة أسلوب )ال غري 

. حلن  713)ت هـ(، فإنه قال: )قيل: وقوهلم: ال غري 
. وهو غري جّيد ألنه (3)

 مسموع يف قول الشاعر:

                                                           

 فام بعد. 55( ص1)

 .405/ 5( رشح التسهيل 4)

 ، تح املبارك.405( راجع مثاًل مغني اللبيب البن هشام ص5)
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ــو ــه تنج ــا ب ــا جواًب ــد، فورّبن  اعتم 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

 

 لَعــن عمــلن أســلفَت ال غــري  ت ســأل 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

،    عــيلَّ
 فــام يل عــوض  إاله  نــارص 

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 .(1)وقد احتّج به ابن مالك يف باب القسم من رشح التسهيل(

ومثال  آخر  تصدير )ما دام( نحو )ما دام زيد  جمتهًدا فسينجح(، فإّنه من 

. وقد وضع ابن مالكن هذا البيت: األساليب التي ال ت عَرف  يف عرص االحتجاج 

 ما داَم حافَظ رّسي مـن وثقـت  بـه

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ه ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   اتعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

و الذي لست  عنـه راغًبـا أبـدا   (2)فه 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 ًئا أبـــدايشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــ

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب ك
 م  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

شاهًدا عىل توسيط خرب )دام( التي تعَمل عمل )كان(، فاحتّج به جممع 

 .(3) صّحة األسلوب السابقاللغة يف القاهرة عىل

ب بعضها  -ج أّن هذه األبيات أحدثت رضوًبا من اخلَل ط يف نسبت ها فن س 

ا وزياد بن سّيار  هم، وذلك كتأّبط رشًّ
قت بدواوين  إىل شعراء ق دماء ورّبام أ حل 

والكلحبة الريبوعي وعبد اهلل بن رواحة وكعب بن زهري وب جري بن زهري 

أو مهلهل الكناين وجمنون ليىل ورؤبة بن العّجاج وحممد بن عيسى التيمي 

                                                           

، وجميب النِّدا 117/ 1/ 1( القاموس املحيط )غري(. وانظر أيًضا حتفة الغريب للدماميني 1)

 .55للفاكهي ص

، وناظر  420( ليس يف كتبه املطبوعة، ولكن نسب إنشاده إليه ابن  هشام يف ختليص الشواهد ص4)

حه للتسهيل كام . ونقل  األخري يدّل عىل أنه من إحدى نسخ رش1111/ 5اجليش يف متهيد القواعد 

من هذا  330. وانظر يف الكالم عىل ن َسخ التسهيل ص527/ 1يتبّي لك إذا وازنته برشحه املطبوع 

 النقض.

 ٺ ٺ }. وهذا األسلوب يف رأيي صحيح، فهو مقيس عىل نحو 121/ 5( يف أصول اللغة 5)

 ّصه.ولكنه مل ي سمع بن[، 3]سورة التوبة: {ٿ ٿ ٿ
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ها يف شعر  طيِّئ ل بعض 
ها (1)والفرزدق وذي الرّمة. وأ دخ  ب إنشاد بعض  . ون س 

هـ( واألصمعي 411ضّلًة إىل بعض املتقّدمي كسيبويه واألخفش )ت

هـ( وأيب عيل الفارك وابن جني 510هـ( وكراع النمل )ت411)ت

هـ( وريض الّدين األسرتاباذي 155)تهـ( وابن اخلباز 554)ت

 . وهذه جناية  عظيمة  ال حّد هلا (2)هـ(171)ت

 :فإن قيل 

فكيف يمكن أن يفعَل ابن مالك هذا مع ثنائه عىل صنيع سيبويه حي 

عتَقد أنه من كالم العرب؟  ترك التمثيَل ألن ال ي 

َله، فام أكثر فاجلواب أنه ليس جي ب يف كلِّ من قال قواًل أو اعتَقَده أن يفع

ن الّشء وجيتنب ه . وأنت ترى هذه اخلَلَّة مستوليًة من يقبِّح الّشء ويأتيه وُيسِّ

م وتباين مراتب هم، فام أكثر ما تَرى الرجَل  عىل أكثر النَّاس باختالف طبقاُت 

 اخلئوَن الغادر يمدح  األمانة، وترى الفاجَر األثيَم يدعو الناس إىل التقَوى 

لويّل:ويف هذا يقول ع  بد اهلل بن مّهام السَّ

وا لنـا الـدنيا وهـم يرضـعوهنا  وذمُّ

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــوت  تعلَ   امل
ـــرآتن ـــال ي  ـــون، ف  م

ــل    ع  ــا ث  ّر هل ــد  ــا ي ــى م ــاويَق حّت  أف

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ـــدى غـــ ـــام ل ه نفـــع  وال رضر  ف  ري 

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 عىل يتكلم   احلّجاج رأيت   )لربام: هـ(150دينار )ت بن ويقول مالك
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 ليخّيل إنه حتى إليه صنيعهم سوءَ و العراق أهل إىل صنيعه حسنَ  ويذكر منربه

مظلوم  ( صادق   أنه السامع إىل
(1). 

إما متأّواًل  فال يلَزم إذن من إعجاب ابن مالك بفعل  سيبويه أن يفعَل مثَله

فوا بالتدليس كانوا من أهل   ص  وإما غرَي متأّول. وأنت تعَلم أن بعض من و 

، ففعل وا مَع ذلك بتأوُّ 
ه.الّصالح والورع  والعبادة  م ما ال ي شّك يف ذمِّ

 هل 

  ب يف هذا وإذ  فرغنا من هذا التمهيد  فلنعلِّق  عىل بعض ما ذكَره املتعقِّ

 الصّدد .

 :(2)قال املتعّقب

)وقد ابتدع الباحث معنًى مبَهاًم للتدليس الذي فعله ابن مالك حيث قال: 

مها خمالف للواقع، وهو ال قريب إىل التدليس هو أن يكون لّلفظ معنيان أحد 

فهم الّسامع بالقرائن، واآلخر موافق للواقع، وهو بعيد عن فهم السامع، 

فتستعمل هذا اللفظ مع علمك بأن السامع لن يفهم منه إال املعنى القريب غري 

 املراد...

قال املتعّقب: وهذا كالم فيه نظر ألنه لو كان السامع ال يفهم من إيراد 

ي تدليس ابن مالك عىل ابن مالك لتلك اللفظة املومهة إال  الكذب ملا خف 

 النحويي املتأخرين عنه(.
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، منها: ة   ويف هذا الكالم مآخذ عدَّ

بتدع تفسري التدليس هبذا. وهذا غري صحيح، ذلك بأّن  -1 أنه زعم أين م 

التدليس يف معنى التورية واملعاريض إال أنه يتعلَّق بام جيب  بيانه وال جيوز 

ف ال تامنه. وقد عرَّ
علامء التوريَة واملعاريض بنحو تعريفي. وهذا ابن تيمية ك 

ف املعاريض بقوله: )هي أن يتكّلم الرجل بكالم جائز يقصد به معنًى  عرَّ

: )(1)صحيًحا ويتوّهم غريه أنه قصد به معنًى آخر...( ومن هذا . ثم قال بعد 

لتعّلقه ، لكن هذا كان مكروًها الباب ]أي باب املعاريض[ التدليس  يف اإلسناد

، فجعَل معنى التدليس راجًعا إىل معنى (2)بأمر الّدين وكون بيان العلم واجًبا(

كَره لتعّلقه بأمر الدين. وهذا عي  ما بينت ه يف كتايب،  التعريض إال أن التدليس ي 

فقد قلت: )وهو ]أي التدليس[ يف معنى التورية واملعاريض، ولكنّه يف العلم 

)  .(3)تدليس 

ه أن -4 . وأنا أجد التعريف واضًحا ال إهبام فيه  زعم  هذا التعريف مبَهم 

ه. وقد أفضت  آنًفا يف تفسريه  وال غموض. ولو كان كذلك ملا أمكنَه فهم 

 وبيانه.

ب أنه لو كان السامع ال يفهم من إطالق اللفظ املوهم غرَي  -5 ذكر املتعقِّ
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. وهذا عجب  عاجب  منه،  املحض قد  فإن الكذبالكذب لعرفوا أنه كذب 

ف أنه كذب   ، أرأيَت لو أن أحًدا قال لك: إن يف مرَص رجاًل يسمعه املرء فال يعر 

، وكان هذا الرجل  كاذًبا، أفكنَت  ه عبد القادر بن حسن  جييد سبع لغاتن اسم 

؟  تستطيع احلكم عليه بالكذب 

وذلك أن الكذب إنام ي عرف بالتفتيش عن مطابقت ه للواقع من عدمها، 

قدرة كّل أحد أن يصَل إىل الواقع الذي ُيكي عنه الكاذب  ليعلم أهو وليس يف 

 مطابق  لكالمه أم ال.

هـ( 521وخذ مثااًل عىل هذا من األدباء واللُّغويي أبا عمر الزاهد )ت

هـ(، فإن اخلالَف يف ما يرويانه ما يزال قائاًم، فمن 213وصاعًدا الرَبعّي )ت

ضع، ومنهم من يرّبئهام من ذلك، فلو كان الناس من ينسب هام إىل الكذب والو

كّل كذبن ال يمكن أن خيفى النقطع اخلالف فيهام والنتهى العلامء يف ذلك إىل 

 .(1)رأين جازم

 (2)ثم قال املتعّقب: 

)وهب  أننا سّلمنا بصناعة ابن مالك لتلك األبيات فإنه ال يسوغ أن 

نعت بالكذب ألن نعت ابن مالك بالتدليس، وإنام ي  صناعته لألبيات تعني  ي 

الوضع يف املتن. وإذا َوضع يف املتن قياًسا عىل ما رآه علامء احلديث فقد كذَب، 
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يقول السمعاين: )وأما من يدّلس يف املتون فهذا مّطرح احلديث جمروح العدالة، 

قبل  وهو من من ُيّرف الكلم عن مواضعه، فكان ملَحًقا بالكّذابي ومل ي 

 (.(1)حديثه

 عىل هذا الكالم:واملآخذ 

زعَم أن صناعة األبيات تعني الوضع املعروف يف مصطلح احلديث  -1

. وقد بينت آنًفا أن الوضع نفَسه ال يستلزم الكذب إال إذا  قطًعا. وهذا باطل 

ب الكالم املوضوعن   ل التوريَة  واضع ه إىل غري   س  نسبًة واضحًة رصُيًة ال حتتم 

أو يضع مواعظ ثم  صىل اهلل عليه وسلملنبي كأن يضع حديًثا ثّم ينسَبه إىل ا

. ينسبها إىل احلسن البرصي أو يضع أبياًتا ثم ينسبها إىل الشافعي أو جمنون ليىل

ذّم ال من   اقرتن به تدليس، فمن أجل  التدليس ي 
وبينت  أن وضع ابن مالكن

اَجع  ما سبق. . ولري   أجل  جمّرد الوضع 

ه بكالم السمعاين هو يف  -4 ألن الّسمعايّن  احلقِّ حّجة عليه ال لهاحتجاج 

قال: )وأما من يدّلس يف املتون( ثم قال: )فكان ملحًقا بالكّذابي(، فدلَّ هذا 

ألنه وصَفه أّول  عىل أن السمعايّن يراه من حيث معناه األصيّل تدليًسا ال كذًبا 

ب اعتباًرا ال كذًبا حمًضا، وإنام أحلَقه بالكذ بالتدليس ثم جعَله ملحًقا بالكذب

بمآله ال بحقيقة حال ه. وما أحسن ما قال ابن تيمّية: )مجيع ما ُيتّج به املبط ل 

من األدّلة الرشعية والعقلّية إنام تدّل عىل احلق، ال تدّل عىل قول املبطل. وهذا 
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ظاهر يعرفه كّل أحد، فإن الدليل الصحيح ال يدّل إال عىل حّق ال عىل باطل... 

  .(1)وهذا عجيب  (

 والذي يظهر يل أن الوضع يف املتن عىل ثالث صور:

صىل اهلل عليه : أن ي درج يف متن احلديث ما ليس من كالم النبي األوىل

ه  وسلم  عىل من يسمع 
عىل جهة الغفلة بحيث  ال يقصد من ذلك إىل التعمية 

سبانه من كالم النبي   .صىل اهلل عليه وسلمبح 

صىل اهلل عليه ما ليس من كالم النبي  : أن ي درج يف متن احلديثن الثانية

د مريًدا بذلك التلبيس عىل سامع احلديث  بحيث يظّن أنه  وسلم عىل جهة العم 

ه الذي أدرجه كلمة حتتمل   ه لكالم  من كالم النبي. وال يكون يف مساق  ذكر 

من غري  صىل اهلل عليه وسلمالتدليس، وذلك بأن يصَل كالمه بكالم النبي 

. لن  َفص 

: كالصورة الثانية إال أنه يسوق كالَمه املدَرج بعبارةن توهم التدليس لثةالثا

سكتًة يسريًة ثم يورد كالَمه  صىل اهلل عليه وسلمأو يسكت بعد ذكر كالم النبي 

 هو كأّنه مجلة  مستقّلة منفصلة عن ما قبلها.

وال ريب أن السمعاين يقصد  إىل الصورة الثالثة ألهنا هي التي ينطبق 

ا اسم  التدليس كام ذكر. وإنام أحلَق مرتكبها بالكّذابي اعتباًرا بشناعة فعل ه عليه

من  صىل اهلل عليه وسلمإذ  كان يؤّدي يقينًا إىل ظّن ما ليس من كالم النبي 
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. ومع ذلك فهذا الفعل يف  ه. وهذا عي  ما يؤّدي إليه الكذب  اخلالص 
كالم 

. ولو اعتربنا املآل يف مثل هذا احلّق ليس كذًبا، وإنام هو ملَحق بالكذ ب 

سواء  يف ذلك تدليس  (1)فسنجعل  التدليس كلَّه كذًبا كام ن ق ل عن بعض الّسلف

املتون وتدليس األسانيد وتدليس الشيوخ ألن ذلك يؤّدي يف أحيانن كثريةن إىل 

صىل اهلل  ظّن بعض األحاديث املوضوعة أو الضعيفة من صحيح كالم النبي

، ولكن . وعليه وسلم ه الكذب  . وهذا ما يفيد  م غري الواقع 
أقلُّ أحواله أنه ي وه 

.  الصحيَح أن التدليس من حيث  حقيقة معناه ليس كذًبا كام بينت 

. وأما الصورة األوىل فليست من ما  أما الّصورة الثانية فهي كذب  حمض 

ثلب صاحب ه إذ  وق  ريض اهلل عنهم. عت من بعض الصحابةي 

ا ما يكن األمر  فلو تأّمل املتعّقب كالم السمعاين  فإنه لن جيد فيه حّجة  وأيًّ

 له وال مستمسًكا
ن
، بل سيجده مؤّيًدا ملا قّررت  ألن السمعاين جعَل وضع يشء

، ويف هذا ما صىل اهلل عليه وسلممن الكالم يف أثناء حديثن منسوب إىل النبي 

م ويقتِض لزوَم الّصدق   رم الكذب عليه،  يوجب  غايَة التحّرج والتذمُّ َظم ج 
لع 

َله عن  جعَله تدليًسا، فأقّر باستحقاق ه هذا االسَم يف أصل  اللغة، ثم حَي رأى َنق 

التدليس الذي يستحّقه بأصل اللغة مل جيعل مرتكَبه كذاًبا، وإنام جعَله ملحًقا 

 بالكّذابي.

رة الثالثة، وإذا نظرنا يف صنيع ابن مالك ألفيناه شبيًها بام ذكرناه يف الّصو
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تج به يف سياق  االستشهاد  بشعر العرب  فهو يضع شعًرا من نظمه الذي ال ُي 

تّج به، ولكنّه مل يقّدم له بكالمن ال ُيتمل معنيي فيكون كذًبا كام يف  الذي ُي 

الصورة الثانية. وذلك كأن يقول: )قال امرؤ القيس(، وإنام قّدم له بألفاظن 

الثالثة. وهذا تدليس  بال ريبن عند الّسمعاين توهم معنيي كام يف الصورة 

ه.  وغري 

 .فقد تبّي إذن أن فعل ابن مالك ليس كذًبا يف أصل اللغة

 فإن قيل: فلَم ال ي لحق بالكّذابي؟ 

، وليست  فاجلواب أّن ابن مالكن إنام وضع هذه األبيات يف مسائل نحويةن

ياتن آلرائه ومكثِّراتن يف أحاديث نبوّية. ثّم إهنا ال تعدو أن تكون مقوّ 

لت  يف  ه. ومل خيتلق هبا مسائَل موضوعًة ال أصَل هلا. وقد سبَق أن فصَّ
لشواهد 

، فيبَقى عىل ما يستحّقه ف عل ه يف حقيقة اللغة، وهو التدليس، وال (1)ذلك

يتجاوزه إىل أن ي سَلك يف زمرة الكذابي وي لحَق بع دادهم إذ  ال تبلَغ جسامة 

صىل اهلل عليه ل  من يدّلس يف متن حديث منسوب إىل النبي فعله جسامة فع

 .وسلم

سن فهمه أو أراد  -5 د الذي مل ُي  ب اعتمد عىل هذا النصِّ الفر  أن املتعقِّ

ة تعقيب ه وألزمني به فجعل احلكم بوضع ابن  سن فهمه وبنَى عليه عامَّ أن ال ُي 

ا بي الوقوع يف التدليس مالك موجًبا للحكم بكذب ه ألّنه أعجَزه أن جي د تناقًض 
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وبي الّصالح والتقوى والعبادة، فجعَل وضَعه لألبيات موجًبا لوقوعه يف 

د له الطريق إىل إجياد هذا التناقض . ثم اندسَّ إىل نّيتي الكذب، وذلك ليتمهَّ

: )ال اختالف بي بحث (1)فزعم أين أُّتمه يف نفيس بالكذب فقال يف آخر تعقيبه

وبحث نعيم البدري...، ففي كّل منهام اُتام  البن مالك فيصل املنصور... 

بالكذب إال أن اُتام نعيم البدري كان مبارًشا، واُتام فيصل املنصور له غري 

 مبارش( 

ل وصفي البن مالك بالتدليس فجعَله   حوَّ
هكذا وبعجلة وقّلة إنصافن

، فألزمني بذلك ما ال أقول  به وال يلزمني   كذًبا غرَي مبارشن

ب وغريه أنه لو صحَّ ذلك عندي باألدّلة الناصعة  أال فليعلم هذا املتعقِّ

، ولكّن األدّلة التي بي أيدينا تأَبى اُّتاَم ابن  لن لقلت  به غري متهيِّب وال وج 

 مالك بالكذب. واهلل ُي  ّب اإلنصاَف.

بط ل هذا الكالَم اجلائَر أنَّ ابن مالكن تفّرد بعدد من األبيات مل  والذي ي 

ل التدليس إىل شعراء ن ه، ولكنَّه نسَبها نسبًة رصُيًة ال حتتم  جدها عند غري 

وآخر نسَبه إىل رجل ال نعرفه،  ريض اهلل عنهبأسامئ هم كبيتن نسبه إىل معاوية 

ر اللَّخمي وهو عبد اهلل بن َعم 
، ومع ذلَك رأيت  َقبول هذه األبيات  وإن مل (2)

دها عند غريه تصديًقا له إذ  رصَّ 
ه بالكذب مل أفّرق بي ما نج  م  َح، فلو كنت  أُتَّ
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 نسَبه منها وما مل ينسبه.

 ثالَث شهادات يرى أهنا تدّل عىل صدق ابن  (1)ثّم أورد املتعقب

مالك يف ما يرويه وينقله، وهي الّشهادة بصالحه وتدّينه، والشهادة بالثقة 

 بنقله، والشهادة بكثرة حفظه ومراجعته واّطالعه.

هادات صحيحة  يف اجل ملة، ولكنّها ال تؤّدي إىل النتيجة التي وهذه الش

 ذكرها. وذلك:

أّن الّصالح والتديُّن واّتصاَف الرجل بأنه ثقة  ال ينايف الوقوع يف  -1

 قال اخلطيب البغداديكام فّصلت ذلك آنًفا. وأنا أعيد بعَضه.  التدليس

دّلس مقبول ألهنم مل من أهل العلم: خرب  امل كثري   : )وقال خلق  هـ(215)ت

ابن حجر . وقال (2)(ومل يروا التدليس ناقًضا لعدالتهجيعلوه بمثابة الكّذاب 

ثقة حافظ عارف وقال عن آخر: ). (3)(ثقة مدّلسعن أحدهم: )هـ( 714)ت

ع، لكنه يدّلس أحد عن  هـ(455ُييا بن معي )توقال  .(4)(بالقراءة ور 

: آخرعن  هـ(433اتم الرازي )تأبو حوقال . (5)(سصدوق مدلّ : )الّرواة
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 .(1)(صدوق يدّلس)

د فجميع  ما حشَده من النصوص يف تقرير ذلك ال يغني َفتياًل.  وإنام تر 

 .هذه النصوص عىل من وصَفه بالكذب

أما كثرة حفظ ه ومراجعته واّطالعه فمسّلم هبا، ولكن من اليقي أهنا  -4

 تفِض حتاًم إىل َقبول كلِّ ما ال توجب تربئة أحد من كلِّ قادح يف روايت ه وال

ينقل ه وإن خالف دالئل العقل واشتمَل عىل أمارات الغرابة والنكارة ومناقضة 

هـ( عىل ما ن عت به من 402طبائع األشياء. وأنت ترى أن ابن الكلبي )ت 

سعة احلفظ واالطالع الذي ال يبلغ ابن مالك معشاَره مل جيعله ذلك بمنجاةن من 

ه واُتامه  بالكذب والتزّيد. ومثَل ذلك صنعوا مع أيب عمر الزاهد مع غمز 

هم نَكر، (2)عظيم حفظ ه، ومع صاعد الرَبعّي أيًضا وغري  . وهذا معروف  ال ي 

 ولكّن املنَكر غري املعروف أن يتعلَّق أحد بمثل هذه احلّجة الواهية 

 أعيتك محـر  الـوحش أن تصـطاَدها

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

حمَـــك للحـــامر  اآلهـــل     فعبـــأَت ر 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل    مبـــــي   ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

│
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 التعليقة الثالثة:

د  مناقشة االعرتاضات عىل دليل التفرُّ

ب مبحًثا يزعم أنه يتناول فيه أدّلتي عىل الوضع ويرّد  (1)ثم أنشأ املتعقِّ

عليها فبدأ بدليل التفّرد. واملراد به أن ابن مالك تفّرد بنحو سبع مئة بيت ال 

توجد يف كتاب قبله وال يعرفها أحد  بعَده. وهذا عدد موغل  يف الكثرة. ومل 

ه   نجد أحًدا بعد سيبويه تفرد هبذا العدد وال بمعشار 

: (2): كنت  ذكرت هذا يف كتايبقلت   بل مل يتفّرد هبذا العدد . وأنا اآلن أقول 

ه وال أقلَّ من ذلك سيبويه إمام  النّحاة أيًضا
فهته للعرب  كام مع مشا وال مخس 

 مَض ت بيان ه.

وقد أجاب املتعّقب عن هذا الدليل بإنكاره أن يسّمى دلياًل لعللن جممل ها 

شهادات العلامء البن مالك بالّصالح والتدّين والثقة بالنقل والعدالة، وعدم 

وجود نص يدّل عىل شّك بعض العلامء الذين جاءوا بعده يف هذه األبيات مع 

فاُتم وعنايتهم به وبكتبه، وكثرة حمفوظه واّطالعه، وتفّرده كثرُتم وكثرة مؤل

بأمور ليست عند أمثاله كرتتيب األبواب واستعامل غريب املصطلحات وحشد 

نوادر املصطلحات واإلكثار من االحتجاج باحلديث، ومن هذه العلل التي 

 ذكرها وجوب إحسان الظّن بالعلامء.
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 واجلواب عن اعرتاضاته هذه من وجوهن:

أن هذا الدليل عىل عَظم خَطره واحتفال متقّدمي العلامء بمثل ه ليس  -1

ة. دَّ ه وهَبَرجت ه، ولكنه دليل  من أدّلة ع   هو الدليَل األوحد فيسهَل نقض 

أوليس من عجبن أسائل كم كيف يأيت رجل  يف القرن السابع بعدد ضخم 

ة حتى املتقّدمون من شواهد النّحو مل يأت  بمثل ه وال بعرشه أحد  من النّحا

منهم، ثم إنك إذا ألطفَت النظر فيها وجدتَّ بعضها أشبَه ببعضن من الّذباب 

بالّذباب وتوّسمَت فيها من دالئل  النّسبة واأللفاظ واملعاين ما يفضح  لك 

، والظنَّ منها  أنفاَس التوليد الكامنَة فيها، وألفيَت الشبهَة فيها مفضيًة إىل الظنِّ

ًقا للدليل  حتَّى ي سلَمك ذلك إىل ثَلج اليقي.مؤازًرا للظّن   والدليَل فيها مصدِّ

فلو كنَّا حي رأينا التفّرد وقضينا العَجب منه وعل هنا نتبلَّد يف شأنه وجدنا 

األبياَت منسوبًة لشعراَء من أهل عرص االحتجاج بأسامئهم لنكلنا عن عزيمة 

، وقد أخط ، وقد فاَل  ثم التمسنا اجلزم  بوضع هذه األبيات وقلنا: شكٌّ أ، ورأي 

، ولكنَّا ملا نظرنا يف األبيات  ق التفّرد برضوبن من احل جج 
املخرَج من مأز 

ه شكٌّ ثانن  نا األّول قد أردَفه من خلف  ألفيناها أغفااًل غرَي منسوبةن فرأينا شكَّ

ب إىل )الطائّي( وهذان شكٌّ  ه، ثم وجدنا ما ن سب منها إنام ن س   يؤّيده ويؤازر 

. وهذا مدخل   ، فالثالث  من جهة النَسب إىل الطائّي قبيلة  ابن مالكن ثالث  ورابع 

 أخرى ألنه ال ي مكن التدليس  إال 
للتدليس. ومل نجد شيًئا منها منسوًبا إىل قبيلةن

بام ُيتمل معنيي. وأما الرابع  فهو أن هذا الذي نسَبه منها إنام اقترص فيه عىل 

ه، فلم يقل يف يشء منها مثاًل: )قال النسبة إىل القبيلة  دون ذكر اسم القائل  نفس 
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عامر الطائي( أو )مالك بن سعد الطائي( ألنَّ الترصيح بمثل ذلك يمنع من 

 التدليس ويضطّر إىل الكذب.

ا خامًسا  زها وجدنا شكًّ ثم ملا أخذنا يف تقليب متون األبيات وَرو 

نبي عن عرص  هذه األبيات ملا فيها وسادًسا وعارًشا وأكثر. وذلك من ق َبل ما  ي 

دة التي ال ت عرف يف عرص االحتجاج، ومن ق َبل ما يدلُّ عىل أن  من األلفاظ املولَّ

هذه األبياَت كلَّها قد خرجت من مشكاةن واحدةن. وذلك من وجوهن خمتل فةن 

 كشفت  عنها يف كتايب. ثّم ما فيها من املعاين التي تنمُّ أيًضا عىل زمنها وعىل

 شخص قائلها.

ن  فأنت تَرى أن القرائَن متساوقة  متآخية  ال يكّذب بعضها بعًضا وال يطع 

ها بعًضا. ق بعض  ، ال بل يصدِّ ها عىل بعضن  بعض 

، إذن ألمكن فالدليل عىل هذه القضّية ليس دليَل التفّرد وحَده كام ترى

ة كثرية  جمتمعة  متضاف .التفصِّ منه ببعض  احلجج، ولكنّها أدلَّ  رة 

ب ال ينهض  أن يّسمى اعرتاًضا. وهذا  -4 أّن ما اعرتض به املتعقِّ

 تفصيله:

أما اعرتاضه بصالحه وتدّينه وثقته وعدالته فقد مَض اجلواب  عنه غرَي  -أ

 مّرة وقلنا: إّن الصالح املتدين العدَل الثقَة قد يدلِّس. فال تناقض بي األمرين.

عض العلامء الذين جاءوا بعده أما عدم وجود نص يدّل عىل شّك ب -ب

يف هذه األبيات مع كثرُتم وكثرة مؤلفاُتم وعنايتهم به وبكتبه، فهو اعرتاض  

 ، فإّن املسألة إذا قامت أدّلتها فال يسقطها أّن علامء قرن من القرون عاّمّي فاسد 
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يل  غفلَتهم . مل يقولوا هبا إال أن يكون هناك دليل  رشعيٌّ يقِض بعصمتهم وُي 

 .(1)بينّا هذا يف ما سبَق، فال نتكّلف إعادَته وقد

، قد نستأنس  هبذا االعرتاض الذي أورده املتعّقب لو كانت القضّية  نعم 

 أن يقال: نسكت  كام سكَت من قبلنا. فأما وقد 
ل ًوا من األدّلة، فيمكن حي إذن خ 

طت فال جيوز إسقاط ها تعّلًقا هبذا االعرت ت وب س  عىل اض. ظهرت األدّلة ونرشِّ

ضوا هلذه القضّية أصاًل بإثبات وال نفي . وإنام غاية  ما يف األمر أّن العلامء مل يعر 

أهنم سكتوا مع رضورة التبيي، والسكوت  ال يعني دائاًم الرضا والتأييد، فقد 

يكون احلامل  عليه أحياًنا الغفلَة أو نقَص االّطالع عىل تفاصيل املسألة أو 

التعظيم أو إساَر التقليد أو غري ذلك. فليس من احلّق  حاجَز اجلبن أو أ خذةَ 

إذن أن نجعَل سكوُتم عن أبيات ابن مالكن تربئًة هلا بعد معرفةن وتوثيًقا هلا عن 

 اختبار.

، (2)هـ(121وإنام مَثل هذا االعرتاض كاملثل الذي ذكره ابن املقّفع )ت

ًبا إىل الطريق وهو أن رجاًل عل ق امرأة ذات بعل وعل قته، فحفرت  له رَس 

ّب املاء ختوًفا أن يفاجئها زوجها أو أحد وهو عندها،  وجعلت خمرجه عند ح 

فبينام هي ذات يوم وهو عندها إذ  بلغها أن زوجها بالباب فقالت للرجل: 

اعَجل واخرج من الرَسب الذي عند احل ّب، فانطلق الرجل إىل ذلك املكان 
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ف ع من ذلك املكان  فرجع إىل املرأة فقال: قد انتهيت  إىل حيث فوافق احل ّب قد ر 

، وما تصنع باحل ّب؟ وهل سميت ه   فلم أجد احل ّب. فقالت املرأة: أهيا املائق 
أمرت 

لك إال لتستدّل به عىل الرَسب؟ قال: مل تكوين حقيقًة أن تذكريه يل فتغّلطيني 

أذهب  به  قالت املرأة: وُيك  انج بنفسك ودع الرتّدد واحلمق. فقال: كيف

وقد خّلطت  عيّل؟ فلم تزل تلك حالَته حتى دخل زوجها فأوجعه رضًبا ثم 

 رفعه إىل السلطان 

: وما تصنع بسكوت العلامء الذين وأنا أقول للمتعّقب كام قالت هذه املرأة

بينًة؟ وهل نحتاج إىل رأهيم إال  ة الوضع ساطعًة م  بعَده وقد الحت لك أدلَّ

. فأم ة من غري طريقهم فأّي معنًى بعد لنستدّل به عىل احلقِّ ا وقد ظهرت األدلَّ

ذلك يف االستمساك بسكوُتم الذي قد يكون ناشًئا عن غفلةن أو تقليدن أو غري 

؟  ذلك من ما ذكرت 

ولو أن رجاًل قد عّود آخَر أن ينّبهه من نومه كّلام طلعت الشمس، فانتَبه 

ه فإذا الشمس طالعة  وإذا الر ده أن ينّبهه مل ذات يوم من تلقاء نفس  جل  الذي عوَّ

ر برؤية الّشمس ألن هذا الرجل مل  ب عينيه ويكف  ة  أفرتاه يكذِّ يفعل  هذه املرَّ

 ينبهه؟ 

أما كثرة حمفوظه وسعة اّطالعه فإن ذلك ال يبلغ  بحالن حفظ سيبويه  -ج

هـ( وأيب عيل الفارك 511هـ( وابن الرساج )ت511واملرّبد والزجاج )ت 

هم، وهم مئات  أو يزيدون. وكلُّهم مع حفظهم واّطالعهم وابن جني وغري

واية مل يتفّردوا هبذا العدد وال  م من زمان الرِّ ومع مشافهتهم للعرب أو قرهب 
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ه،  ق عاقل  قطُّ أن اهللبمعشار  مل خيلق يف أّمة حممدن  سبحانه وتعاىل فهل يصدِّ

ه معشاَر  صىل اهلل عليه وسلم حفظ ابن مالكن رجاًل يبلغ حفظ ه واّطالع 

؟ أو أنَّ اهلل تعاىل ُيجب  عرشات  الكتب  ه وال من أهل القرون األوائل 
واّطالع 

لها من يدن إىل يدن  يف العربّية عن عيون الناس مجيًعا مئات السني ثم ال يزال ينقِّ

َحصاًنا من تفتيش الالمسَي حتَّى يضعها يف يد ابن مالكن فيستخرج خبَأها 

رفع له احلجاب   د طيَّها وإخفاَءها، فال يقف  عىل  وي  ها ثم يتعمَّ عن مستوَدع رسِّ

؟   خربها بعد ذلك أحد 

هذا مع أن كثرة احلفظ  وسعة االطالع  ال توجب التسليَم بكلِّ ما يرويه 

 املرء  كام ذكرنا آنًفا.

أما تفّرده بأمور ليست عند أمثاله كرتتيب األبواب واستعامل غريب  -د

وادر املسائل واإلكثار من االحتجاج باحلديث، فليت املصطلحات وحشد ن

شعري كيف يكون مثل  هذا حّجة ت سلم إىل َقبول ما تفّرد به من الّرواية ألن 

ا عىل التسليم   د به، ثم إهنَّ ب ليست من ما تفرَّ أكثر هذه األمور التي ذكرها املتعقِّ

واية،  راية ال إىل الرِّ راية فال بتفّرده هبا إنام ترجع إىل الدِّ د بّشء من الدِّ ومن يتفرَّ

 جيب أن يتفّرد بمثل ه من الّرواية وال يسّوغ هذا ذاك له.

ا  -هـ أما وجوب إحسان الظنِّ بالعلامء فهو كالم  جمَمل ُيتمل حقًّ

، ومنه ما يدخل  يف الغفلة  وباطاًل. وذلك أن من حسن الظّن ما هو حممود 

 العاقبة.وي نسب إىل الَغباوة ويؤّدي إىل وخيم 

ين والّصالح من  أرأيَتك لو أنَّ علامء احلديث عّدلوا كلَّ موصوفن بالدِّ
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سن الظّن؟ بىل، ولكنّهم كانوا يف موضع ال   أمل يكن هذا أدخَل يف ح 
الّرواة 

يصل ح معه حسن  الظنِّ ملا يفِض إليه من إفساد الّرواية وتفّش الوضع 

هـ(: )َخصلتان 157بن  مهدّي )ت واالضطراب فيها. وهلذا ما قال عبد  الرمحن

ال يستقيم فيهام حسن  الظّن: احل كم ]أي القضاء[، واحلديث(. قال ابن أيب 

هـ( شارًحا لكالمه: )يعني ال ي ستعمل  حسن  الظّن يف قبول 543حاتم )ت

 .(1)الّرواية عن من ليس بمريّض(

نعنا أنفَسنا فكذلك لو محل نا ابن مالك عىل حسن الظنِّ فقب لنا أبياَته وأق

تّج هبا وأعرضنا عن ما فيها من خمايل  حاح التي ُي  أهنا من األبيات القديمة الصِّ

الوضع والتشابه واستغشينا ثياَبنا فإّن رضَر هذه األبيات إن كانت موضوعًة 

وال سّيام أن كثرًيا من رضر  متعُد خملٌّ بالعلم، ورعاية  حقِّ العلم أوىَل وأوجب  

   دخَل يف تفسري كتاب اهلل تعاىَل. وحسب ك هبذا خَطًرا هذه األبيات قد

فال بّد إذن من اطِّراح حسن الظنِّ إن كان حسن  الظنِّ هذا سيكون حائاًل 

دون النظر بعي اإلنصاف والتثبُّت يف هذه األبيات  أو يكون  ذريعًة إىل إدخال 

ه.  الوضع واالفتعال واخللل يف النحو أو غري 

لظنِّ إنام يكون متى تردد الرأي بي أمرين متساويي أو عىَل أّن حسَن ا

ّح تفنيده وإغامض  متقاربي، أما إذا قام الربهان  عىل إثبات أحدمها فال يص 

.  الطَّرف عنه واملصري إىل األمر اآلخر بحّجة حسن  الظنِّ

                                                           

 .51/ 4( اجلرح والتعديل 1)
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هذا مع أّن وصف ابن مالكن بالتدليس هو يف احلقيقة  من إحسان الظّن به 

ه بالكذب كام فعَل بعضهم. فالقول بالتدليس، وهو الذي  ألّنه كان ي مكن وصف 

ه بالكذب ألنَّ  (1)توصل  إليه األدّلة التي بي أيدينا، أهون  بكثري من وصف 

 التدليس ال ينايف الّصالح وال التدّين وال العدالَة وال الثقَة.

يكون  ولو أطلقنا إحسان الظّن لوجَب أن يشَمل كلَّ عامل أيًضا ال أن

فينبغي حي إذن أن نرّبئ كل النّحاة وغرَي النّحاة من من  مقصوًرا عىل ابن مالك

. ومن  نقتدي هبم ونستقي من علمهم، من كّل بدعة أو قادح يف دين أو خل قن

م حافلة   ه. وكتب الرتاج  ل ق  املعلوم أن كثرًيا منهم مطعون  يف ديانته مغموز  يف خ 

 (3)وريّض الّدين األسرتاباذي الرافِّض  (2)زيلّ بذلك. وذلك كالزخمرشي املعت

ك ي عنهم ما ال يليق من  ريد والتربيزي وابن عصفور وغريهم من من ح  وابن د 

  (4)رشاب أو جمون

ب عن دليل التفّرد. وقد بينّا  ل من جوايَب  املتعقِّ فهذا هو اجلواب األوَّ

                                                           

ه. ( ألن ابن مالك قد تفّرد أيًضا ببعض األبيات املنسوبة إىل شعراء بأسامئه1) م ال ت عَرف عند غري 

 من هذا النقض. 314انظر ص

 .130/ 1( وفيات األعيان 4)

. وانظر يف تلّبس بعض علامء العربية 1( انظر مقدمة املحقق يوسف عمر لرشحه عىل الكافية ص5)

ع اهلجري ملحمد بمذاهب املبتدعة كتاب مناهج اللغويي يف تقرير العقيدة إىل هناية القرن الراب

. 225الشيخ حممد من ص  فام بعد 

 من هذا النقض. 134( انظر ص2)



             
 

713 
 

 خطَله وانتقاَضه.

│
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 التعليقة الرابعة:

 راك ثالثي بيًتا مل يتفّرد هبا ابن مالكمناقشة دعوى استد

جواًبا ثانًيا يرى أنه ناقض  لدليل التفّرد، فذكر أنه  (1)ثم أورَد املتعّقب

)بالبحث غري املستقص تبّي براءة ابن مالك من ثالثي بيًتا من األبيات التي 

 جزم الباحث بصناعته هلا(. ثم عرَضها.

نا برباءة ابن مالك من مجيع هذه وهذا االعرتاض  باطل  ألنا لو سّلم

بيتن بل أزيد  ال تعرف إىل اآلن قبَل ابن  171األبيات الثالثي فإن الباقي 

ب أو غريه بالبحث  وهذا  –بيت  500مالك وال بعَده، بل لو وجد املتعقِّ

بيتن ال ت عَرف عند أحدن سواه. وإنَّ هذا من عددن  511فإنه يبَقى  -عندي حمال  

   لكثري  كثري  

وإذن فال يصّح االعرتاض بمثل هذا ألّنك إذا أسقطَت عن ابن مالك 

جداهنا  ا  أليس قد 171فام تفعل  بـثالثَي بيًتا بدعَوى و  ؟ وهو عدد ضخم  جدًّ

د هبا؟  تفرَّ

د ثابت قطًعا يف مئات  األبيات بشهادة  العلامء واملحققي والباحثي  فالتفرَّ

 اء  خالف ه.، فال ي مكن اّدعقدياًم وحديًثا

دت بالبحث غري  ج  ب أهنا قد و  أّما هذه األبيات الثالثون التي زعم املتعقِّ

:  املستقص فهي عىل ثالثة أصنافن

                                                           

 .111( ص1)
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: أبيات  تفّرد هبا العينّي يف كتابه )املقاصد النحوية(. وهي الصنف األول

، 14، 11، 5، 7، 3، 5، 1، أي أكثر من الثلث. وهي البيت 50بيًتا من  14

11 ،11 ،15 ،41 ،41. 

، وذلك بعد (1)وقد كنت  ذكرت يف كتايب أين مل أعتّد بام تفّرد به العينّي 

 ، صن اّطالعي عليه كلِّه صفحًة صفحًة. وليس ذلك هلًوى وال هو عن خترُّ

 ، فمن العبث  والتلبيس أن يعرضها ولكني رأيت  له عدًدا من األوهام يف النسبة 

جدت بـ)ا لبحث غري املستقص(  ألهنا مل تكن غائبًة أصاًل املتعّقب زاعاًم أهنا و 

د حتى توجد ب نبَّه يف احلاشية عىل رأيي يف تفرُّ   ومن عجبن أن املتعقِّ

، ولكنه مع ذلك مل يرَض حّتى أورَد تفّردات ه إمعاًنا يف التلبيس عىل (2)العينّي 

 القارئ ليهّول عليه بكثرة ما يزعم  أنه وجَده بالبحث 

 كتايب عىل بعض أوهام  العينيِّ يف نسبت ه، فمن ذلك قوله:وقد دللت  يف 

 ألجــــّدلنّك أو متّلــــَك فتيتــــي

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ــَر عــدوِّ  ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   هاتعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

ـــدا  ـــا وتلي ـــغار طارًف ـــَدي ص  بي

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 دايشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــ

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

، فليس هذا البيت يف وهذا وهم  . (3)فقد زعم العيني أن سيبويه أنشَده

اح شواهده وال نسَب إنشاَده له أحد  غري كتاب سيبويه ومل يذكره أح ّ د  من رش 

 العيني.

                                                           

 احلاشية. 101( ص1)

(4 )113. 

 .111. وانظر كتايب ص1713/ 2( املقاصد النحوية 5)
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 ومنه أيًضا قوله:

ــروا ع   ملــا رأى طــالب وه مصــعًبا ذ 

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ــم   هاتعلَّ ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
 ش 

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــر   
 وكــاَد لــو ســاعد املقــدور  ينتص 

 

 

ــن ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن ــا ف  حقَّ

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــفن يف  ــالغ  بلط ــر  فب ــل  وامَلك   التحيُّ

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

بينت   وهو وهم  . (1)فقد نسبه العيني إىل أحد أصحاب مصعب بن الزبري

 .(2)عّلته يف كتايب

 ومن ذلك أيًضا:

ــنفس قهــَر عــدّوها ــم  شــفاَء ال  تعلَّ

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــرآتن  ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

ــر    ــل واملك ــفن يف التحّي ــالغ بلط  فب

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـ
 ى احلـروب  اضـطرام  ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

تعرف سبَبه إذا  وهو وهم  عجيب  . (3)فقد نسبه العيني إىل زياد بن سّيار

هـ(. وقد وجدّت عبد 311البن هشام )ت (4)راجعَت )ختليص الشواهد(

هـ( غّلط العينّي أيًضا يف هذه النسبة  وذكر نحًوا من 1055القادر البغدادّي )ت

.  ما ذكرت 

 ومنه أيًضا قوله:

 كي جتنحـون إىل سـلمن ومـا ث ئـرت

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

ــت ــدا ال مس ــرت  الع  صــبةن قه  عينًا بع 

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

؟   قــتالكم  ولظــى اهليجــاء تضــطرم 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر  ولكـــن بـــأنواع  اخلـــ  دائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

، فهذا البيت ال وهو وهم  ظاهر  . (5)فقد زعم العيني أن سيبويه أنشَده

                                                           

 .515/ 4( املقاصد النحوية 1)

 .141( ص4)

 .741/ 4( املقاصد النحوية 5)

 .145ظر أيًضا كتايب ص. وان241( ص2)

 .1711/ 2( املقاصد النحوية 1)
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فة يف رشح شواهده. وقد  يعرفه أحد يف كتاب سيبويه وال ي وَجد يف الكتب املؤلَّ

، فهل البغدادي أيًضا )يتقول بال مستنَد( (1)نّبه عىل هذا الوهم البغدادي أيًضا

 ؟(2)ينيكام يقول املتعّقب عن اّطراحي لتفّرد الع

 ومن ذلك أيًضا قوله:

 نــدَم البغــاة  والت ســاعة منــدمن 

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــون، ـــوت  تعَلم  امل
ـــر آتن ـــال ي   ف

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

ـــيم    ـــه وخ ـــع مبتغي ـــي مرت  والبغ

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال ـــدى غـــري  ـــام ل   رضر  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد  بتث ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

فقد نسبه العينّي إىل حممد بن عيسى التميمي ]كذا والصواب التيمّي[ أو 

البيت ببيت آخر يف معناه ، إذ التبس عليه هذا وهو وهم  . (3)مهلهل الكناين

 ي نسب إىل هذين الرجلي، وهو قوله:

 فـــال تعجـــل عـــىل أحـــدن بظلـــم

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ــَر عــدوِّ  ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   هاتعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

ــــه وخــــيم    ــــَم مرتع  ــــإن الظل  ف

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 ايشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــد

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من ل
 َظـى احلـروب  اضـطرام  ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ب.  وسأبيِّ اآلن أوهاَم العينيِّ يف بعض األبيات التي أورَدها املتعقِّ

 األبيات الثالثي، وهو قوله:من  5البيت ذو رقم  -1

ــذوب   ــن جــواه ي ــب  م ــرَب القل  ك

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــال ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
ـــرآتن   ي 

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

 حــي قــال الوشــاة: هنــد غضــوب 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رض ـــدى غـــري  ـــام ل  ر  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

. وهبذا أدخله (4)نّص العيني عىل أنه يقال: إن قائله كلحبة الريبوعي

ب يف األبيات الثالثي.  من نقله عنه إن كان قد نقَله منه أو من  وهذا وهم  املتعقِّ

                                                           

 .111/ 2( رشح أبيات مغني اللبيب 1)

 احلاشية. 113( يف رّده ص4)

 احلاشية. 127. وانظر تفصيل ذلك يف كتايب ص117/ 4( املقاصد النحوية 5)

 .151/ 4( املقاصد النحوية 2)
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، هذا مع كثرًيا يذكر   بيًتا َثمّ  أنَّ  عن غريه. وسبب هذا الوهم  :وهو البيت 

 الكرهيـَة أوشـكت   يغـَش  مل املرء   إذا

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ ال  عهد  يا عرَو، فـاغتب ط  د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

 

ــال    ــوينَى حب ــالفَتى اهل  ــاتَ  أن ب  قطَّع

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  فــــإن اغتبا
 
 ًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 من وهو. ريبن  بال الريبوعيِّ  الكلحبة   إىل سبة  النِّ  معروف   البيت   وهذا

ل ،(1)يف )املفضليَّات( له أبياتن   شاهد وهذا لـ)كرب(، شاهد   واألوَّ

َني   يساقان   وكالمها لـ)أوشك(،  األمر   فالتبس املقاربة(، )أفعال باب يف مقرت 

 أن جيوز   وال. الكلحبة   إىل مالكن  ابن   بيَت  أو املنقول عنه فنسَب  العينيِّ  عىل

، كالمها البيتان يكونَ  ه، يف البيت هذا ي عَرف ال فإنه للكلحبة  عر   الوهم ومنشأ ش 

ول شاعر مغمورن يف  . ويكاد يستحيل  أيًضا أن جييء شاهدان من َمق  واضح 

، فهذه مصادفة  قّلام تّتفق ثم إن ابن مالك نفَسه نصَّ عىل . مسألتي  متجاورَتي 

 ومَتى. طيِّئ من ال متيم من . والكلحبة(2)(طيِّئ من رجل) نسبة هذا البيت إىل

  ابن   نسَب 
د التي األبيات من بيًتا مالكن  له فهو( طّيئ) أو ،(الطائّي ) إىل هبا تفرَّ

ا مسألة   وهذه. قطًعا دة تتبعت ها فوجدُتُّ  .تتخلَّف   ال مطَّر 

 ، وهو قوله:7البيت ذو رقم  -4

ــركنّن إىل األمــر الــذي رَكنــت  ال ت

 

 

 

ــوصــ ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  اح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

 أبناء  يعصـر حـي اضـطّرها القـدر   

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 املجـد  والكـَرم   عىل الع دا يف سـبيل  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

، فهذا البيت ال ي عرف وهو وهم  أيًضا. (3)عزاه العيني إىل كعب بن زهري

                                                           

 .54( ص1)

 .712/ 4( رشح عمدة احلافظ 4)

 .211/ 1نحوية ( املقاصد ال5)
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هـ( وال يف كتابن قبل ابن 450يف ديوانه الذي رواه أبو سعيد السكري )ت

 ا البيت بيًتا آخر، وهو:مالك. ثّم إن العيني ذكر أن قبل هذ

نيـت ك باألمر الـذي ع   إن ت عَن نفس 

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــون، ـــوت  تعَلم  امل
ـــر آتن ـــال ي   ف

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

ـروا   نفوس قومن سموا تظَفـر  بـام ظف 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه ـــدى غـــري  ـــام ل  نفـــع  وال رضر   ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـط
 رام  ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

، فإن سّلمنا (1)وهذا البيت اآلخر ذكر ابن مالك أّن قائله رجل  من طيِّئ

ا لرجل من طّيئ ال لكعب بن زهري، للعيني أن قائلهام واحد  فيجب أن يكون

ةن. وإن محلناه عىل الوهم وقلنا: مها بيتان   كام بينت  غرَي مرَّ
وهو ابن  مالكن

.  لشاعرين اثني. بَطلت دعوى نسبة هذا البيت إىل كعبن

ه عليه ببيت مشهور لكعب، وهو  وسبب  وهم العيني يف هذا البيت التباس 

 قوله:

 ألعجب
ن
 نـيلو كنت أعجب  من يشء

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  أعوذ  بربِّ ا
 لعـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

سعي  الفتى وهو خمبوء  لـه القـدر   
(2) 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 ا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  عىل الع د

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

فهذه جتلية  لبعض أوهام العيني يف األبيات التي تفّرد هبا ابن مالك فقط 

فه باملوازنة. وله أوهام  أخرى يف غري  ها. وهو ما استطعنا أن نتعرَّ دون غري 

ومن كانت هذه حاله فإن رضورة االحتياط  للعلم  وصيانت ه  أبيات ابن مالك.

من الوضع والتحريف تقِض بأن ال ي ستنام إىل ما يتفّرد به دون الناس مجيًعا يف 

، وبخاّصة أن نسبته  ، سواء  أتبينّا منشأ ومهه كام مَض أم مل نتبي 
نسبة األبيات 

                                                           

 .455/ 1( رشح الكافية الشافية 1)
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دةن بشاهد  صدقن إذ    وال مؤيَّ
لةن مل يزد عىل نسبة اإلنشاد إىل  مبهمة  غري  مفصَّ

 بعض العلامء املتقّدمي دون ذكر يشء آخر كأسامء كتبهم التي نقل منها.

: أبيات تفّرد بنسبتها غري  العينّي من من جاء بعد ابن مالك الصنف الثاين

تّج به أو حكى إنشاَدها عن عاملن قبل ابن مالك أو يرى  إىل شاعر قديم ُي 

ب أن ابن مال د يف كتابن املتعقِّ ه، وذلك من ما مل ير  ح بنسبتها إىل غري  ك رصَّ

، 40، 17، 15، 10، 1، 1، 2، وهي 50بيًتا من  12مطبوعن مؤّلف قبله، وهي 

44 ،45 ،42 ،43 ،47 ،45 ،50. 

لها بيًتا بيًتا.  وأنا مفصِّ

 من األبيات الثالثي، وهو قوله: 2البيت ذو رقم  -1

ــه  ــَوك إن مل تلف  ــرء  أخ  ــا امل  وزًرام

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت   أعوذ  بربِّ 
 العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

ــوب    ــا عــىل النُّ  عنــد الكرهيــة معواًن

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  عىل الع  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

هـ( نّص عىل أن كراع النمل 1551ذكر املتعّقب أن الشنقيطي )ت

 .(1)استشهد به. وذكر أنه مل جيده يف يشء من كتبه املطبوعة

ل يف ألفاظ هذا البيت  رأى علي: قلت   . وانظر مثاًل ه ختَم ابن مالكمن تأمَّ

يف هأالء الكلامت )ألفى، وزر، عون( ومشتقاُتا، فهي فاشية يف األبيات 

. وهذا كام (2)األخرى. وزد  عىل ذلك أّن ابن مالك نسب هذا البيت إىل  الطائي

 ذكرت  قرينة  قوّية  تدلُّ عىل أنه هو واضعه.

                                                           

 .117( ص1)

 .21/ 1( رشح التسهيل 4)



             
 

731 
 

ب أن الشنقيطّي ذكر أن كراع ا لنمل استشهد به فإنا إذا أما زعم املتعقِّ

رجعنا إىل كالم الشنقيطي وجدناه يقول بعد إيراده للبيت: )استشهد به ]يعني 

راع  [ عىل أن األخ فيه لغة  عىل وزن )َدل و(. وهي لغة ذكرها ك  السيوطيَّ

 .(1)واستشهد عليها بالبيت(

أّن كتاب كراع الذي حكى فيه هذه اللغة قد وقع  عز وجل ومن فضل  اهلل

و عىل مثال إ د(، فلننظر  ما قاَل فيه. قال: )ويقال لألخ: َأخ  لينا، وهو )املجرَّ

ل(  .ومل يستشهد هبذا البيت  وال غريه. (2)َفع 

أما كالم السيوطيِّ فليس فيه ما يوجب أن يكون املستشهد بالبيت كراًعا 

َد عليها بالبيت( بالبناء للمجهول، أي واست تشه  قرأ: )واس  شهَد إذ  جيوز أن ي 

م عىل حكاية كراع هبذا البيت.  بعضه 

 ، وهو قوله:1البيت ذو رقم  -4

ــا ــك ملغًي ــو هلــب، فــال ت ــري  بن  خب

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ــفاَء ا ــم  ش  هاتعلَّ ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه   ل

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

ـــّرت    ـــري م ـــّي إذا الط ـــَة هلب  مقال

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدايشـــأ 

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

هـ( نّص عىل أن األخفش استشهد 331أن ابن هانئ )ت (3)ذكر املتعقِّب

أبا عيل الفارك أنشده برواية خمتلفة عن رواية األخفش. وهذا نّص  به وأن

كالم ابن هانئ: )وأجاز األخفش ذلك، فيجوز عنده قائم أخواك وإخوتك 
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 وما أشبه ذلك. ومن ما استشهد به قوله:

ــا ــك ملغًي ــو هلــب، فــال ت ــري  بن  خب

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 ائنًـاوما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة ك

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــدي ـــديد أراين إنَّ وج ـــَك الش  ب

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــّرت    ـــري م ـــّي إذا الط ـــَة هلب  مقال

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــَك  ـــه ل ـــدا أخـــاَك إذا مل تلف   منج 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

هكذا أنشده أبو عيل. وغري أيب عيل )مقالة هلبي(. وما أنشده أبو عيل أقعد 

 .(1)يف املعنى(

: هذا البيت  قد اجتمعت فيه قرائن  غري  التفّرد تدّل عىل أنه من أبيات قلت

، منها أنه نسَبه إىل الطائّي  قرائن  . وهذا كام سبق أن بينت  قرينة  من(2)ابن مالكن

 الوضع.

لغًيا(، فإهنا من لوازمه التي يكّررها مّرة بعد مّرة. وقد  ومنها كلمة )م 

 .(3)عرضت  بعض شواهدها يف كتايب

أما ما ذكره ابن هانئ من أن األخفش استشهد به فأرى أنه جيوز ضبطها 

د به(. أي ومن ما احت ّج به لقول األخفش. وليس يف كالمه  )ومن ما است شه 

عىل أن األخفش نفَسه استشهَد به. ويصحح لك ذلك أنه قال بعد  نّص قاطع

ذكر البيت: )هكذا أنشده أبو عيل(. ومل يقل: )هكذا أنشده األخفش(، فلو كان 

املراد أن األخفش هو املستشهد به لقال: )هكذا أنشده األخفش وأبو عيل( أو 

)وما أنشده أبو  لقال: )وهكذا أنشده أبو عيل( بإثبات واو العطف. ثم قال بعد  
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 عيّل أقعد يف املعنى( فلم يذكر إنشاد األخفش له.

، فهو وهم  بال شُك أما أبو عيل فإن كان يريد أبا عيّل الفارّك كام يظهر 

فهذا البيت مع ظهور آيات الوضع فيه ال ي عرف يف يشء من مصنفات أيب عيل 

ميذه ابن جنّي مع الفارك وقد انتهى إلينا معظمها وال يف يشء من مصنفات تل

أمّهية هذه املسألة ودوراهنا يف كتبهم، وال نجده أيًضا يف كتب من بعَدمها. عىل 

، فهو يروي يف كتب ه أبياًتا كثريًة  أن ابن هانئ نفَسه ظني  يف روايت ه كابن مالكن

. ها ُيتاج  إىل نظرن وحتقيقن . والفصل يف أمر  ها التوليد  ا ال ت عرف وظاهر   جدًّ

 ، وهو قوله:1ت ذو رقم البي -5

نــا ت ــدرك املنــى  بنــا أبــًدا ال غري 

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــال ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
ـــرآتن   ي 

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 وت كشــف غــاّمء اخلطــوب الفــوادح   

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  و ـــدى غـــري  ـــام ل  ال رضر  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد  بت ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  ثبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

هـ( نّص عىل 1554أن حممد حميي الدين عبد احلميد )ت (1)ذكر املتعّقب

احتّج به ومل ينسبه إىل  هـ( والعينيَّ ذكرا أن األخفش170أن ابَن الناظم )ت

 .(2)أحد

. وهذه (3): هذا البيت  نّص ابن مالك عىل أن قائله رجل  من طيِّئقلت

(، فهو من ت درك املنىقرينة  من قرائن الوضع. وفيه أيًضا من القرائن قوله: )

 ألفاظه املركبة املكررة. وقد ورد يف قوله:

                                                           

 .115( ص1)

 ، ط املكتبة العرصية.571( االنتصاف من اإلنصاف ص4)

 .533/ 5( رشح التسهيل 5)
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 أدرَك املنـىألستسهلّن الصـعب أو 

 

 

 

ر   ــمِّ ــو صــاح  َش ــَر امل ــزل  ذاك  وال َت

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 ت  أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن بَغـ

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

 

 فـــام انقـــادت  اآلمـــال إال لصـــابر   

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 َرم  عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـ

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد   ع،وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

وقد ورد أيًضا نحو  ذلك كبلوغ املنى والّسؤل واألمل ونيل ها يف شواهَد 

د.  من أبيات التفرُّ
 كثريةن

ب عىل إحالة حممد حميي الدين عبد احلميد هذا  وإّن عجًبا أن يّتكئ املتعقِّ

الناظم مع أنه معارص  ومل يكن عنَده من كتب ابن الناظم  أكثر  من  البيَت إىل ابن

ما عندنا. ونحن إذا رجعنا إىل رشح ابن الناظم لأللفية وجدناه يقول: )وقول 

فال شّك أن . (1)اآلخر( ثم يورد البيت من دون أن ينسب إنشاَده إىل األخفش

إنشاَده إىل األخفش من حممد حميي الدين عبد احلميد. وإنام نسَب  هذا وهم  

العينيُّ 
ال ابن الناظم، فيكون هذا البيت من تفّردات العيني التي رضبنا  (:2)

 صفًحا عن االعتداد هبا لغَلبة الوهم عليه يف النّسبة.

 ، وهو قوله:10البيت ذو رقم  -2

 ال تعــذل الــذ  ال ينفــّك مكتســًبا

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 ي البشاشـَة كائنًـاوما كلُّ مـن يبـد

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

ــذر    ــي وال ي ــان ال يبق ــًدا وإن ك  مح

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــداأخـــاَك إ ـــَك منج  ـــه ل  ذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

أن حمّقق )رشح الكافية الشافية( نّص عىل أنه جاء يف  (3)ذكر املتعقِّب

ثالث نسخ خّطّية منسوًبا إىل رجل من طّيئ وأن إحدى النسخ الثالث فيها 
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زيادة  تبيِّ أن ابن األنباري أنشَده يف )أماليه( عن األصمعي
(1). 

الّزيادة مل ترد إال يف نسخة واحدةن فقط من النسخ  : احلقُّ أن هذهقلت

األربع ال الثالث التي اعتمدها املحّقق، وهي نسخة )هـ(. وهذه النسخة قريبة  

الشَبه بنسخة األصل  إال أن األصل أسبق  منها زمنًا وأصّح وأضبط  وهي 

دة وال مقابلة أيًضا بأصلن عليه خطُّ املؤلِّف. وليس يف نسخة األصل هذه الزيا

فغالب  الظنِّ أن ذلك حتريف من الناسخ أو املحقق يف النسختي األخريي، 

ه مل ينشب أن رجع عنه كام نرى  بانتقال نظر أو نحوه أو سهو  من ابن مالكن نفس 

.  ذلك يف النسخ الثالث األخرى التي منها نسخة األصل 

 ، وهو قوله:15البيت ذو رقم  -1

فاق    مـنكعـب  بجـرين منقـذ لـك  و 

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  أعوذ  بربِّ ا
 لعـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

ــة   ــل ُتلك ــقراتعجي ــد يف س  واخلل

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 ل  املجـد  والكـَرم  عىل الع دا يف سـبي

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 (5)والعيني (4)هـ(315وابن عقيل )ت (3)أن أبا حّيان (2)ذكر املتعقِّب

 نصوا عىل أنه لب جري بن زهري. (6)والشنقيطي

ه : ونعوذ باهلل  من أن ينطَق عريبٌّ فصيح  بمثل هذا البيقلت   ت الذي يكتنف 
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ه، وإنام هو من أبيات ابن مالك. ومن ما  من قبح الرتكيب  ومن الَغثاثة ما يكتنف 

فاقيشَهد هلذا غري التفّرد لفظ  ) (، فإنه من األلفاظ اخلاملة املكّررة يف أبيات و 

 :(1)ابن مالك. ومن نظائره قوله

فـــاقكم ن ســـاملتمونا و  منـــا لـــد   لز 

 

 

 

ــزل   ر  وال َت ــمِّ ــوصــاح  َش ــَر امل  ذاك

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـهها بيِّنً   ا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

ــوح    ن ــنكم للخــالف ج  ــك  م ــال ي  ف

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان    ه ضـــــالل  مبـــــي  ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  َحه رَشــد  ع، فطاعــة  مهــدن نصــوط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 وقوله:

فاًقا بني األهـواء والغـّي والـونى  و 

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ــ ــم  ش  هاتعلَّ ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه   فاَء ال

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

ك معنــــيٌّ بكــــّل مجيــــل     وغــــري 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 أ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدايشـــ

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــل    يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط ــر   فب  وامَلك 

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ه: ه ببيتن آخر من أبيات التفّرد، وهو قول   ويشهد لذلك أيًضا شبه 

ــا ــا كعًب ــاد منتهًي ــى فانق ــوه هنَ  أخ

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   ـــع  مخ    ك موَل

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

ــاَء   ــى ب ــو أَب ــقراول ــد يف س  بالتخلي

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 يــبن ذاهــب  فألنــَت أو هــو عــن قر

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــيادة  وامل ــباب  الس ــت  أس ــد  بتثبي  ج

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ووازن  آخر البيت األول )واخللد يف سقرا( بآخر البيت الثاين )بالتخليد 

افية، يف سقرا(. وانظر يف ذكر )كعب( وأخيه يف البيتي واتفاق هام يف البحر والق

من البيت الثاين؟ إن قيل: إنه لب جري أيًضا 
فلو سّلمنا أن البيت األول لب جري فل 

لشّدة تشابه األلفاظ عىل نحو ال يقع إال من شاعرن واحدن فكيف ُيكي عن 

ه بضمري الغائب؟ وإن قيل: مها لشاعرين. فإن شّدة التشابه يف األلفاظ  نفس 

 تأَبى ذلك كلَّ اإلباء.

مها يف كتاب قبل ابن مالكن مع شهرة هذه القّصة هذا مع أنا ال  نجد 

وذيوعها يف كتب الّسري والتاريخ وذ كرها لألبيات الّصحيحة املروّية يف ذلك 

                                                           

ه من أبيات ابن مالك جتده يف مرسد األبيات يف كتايب. وَثّم 1) ه من ما أ ورد  ( هذا البيت وغري 

ه.  مراجع 
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 .(1)لب جرين وكعبن 

، نظمهام يف مسألتي خمتلفتي وال ريَب أن البيتي مجيًعا البن مالكن 

 .  مستلهاًم خرَب ب جرين مع أخيه كعبن

حّيان هذا البيَت إىل ب جري فهو استظهار  منه باألسامء الواردة  أما نسبة  أيب

 فيه. وَمن بعده إما مقلِّدون له يف ذلك أو مستظهروَن باألسامء أيًضا.

 ، وهو قوله:17البيت ذو رقم  -1

ــا ــد، فورّبن ــو اعتم  ــه تنج ــا ب  جواًب

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 نًـاوما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائ

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــ ـــدي ب ـــديد أراينإنَّ وج  َك الش

 

 

 

 لعــن عمــلن أســلفَت ال غــري  ت ســأل   

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــَك  ـــه ل ـــدا أخـــاَك إذا مل تلف   منج 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

هـ( قال يف هذا البيت بعدما ذكر 743أن الدماميني )ت (2)ذكر املتعّقب

وقاَل: )والظن بإمامته  (3)أن ابن مالك أنشده: )والظاهر أنه شاهد عريب(

 .(4)وعدالته وكثرة اطالعه وسعة حفظه أنه ال يستشهد به إال بشاهد عريّب(

َل املقلت تعّقب هذا البيت يف مجلة األبيات : من العجب  أن ي دخ 

 ، وإنام ظنَّ أن ابن املستدركة مع أن الدمامينّي مل يثبت ه يف كتاب قبل ابن مالكن

ب يعيب  عيلَّ مالك رواه عن عريُب، والظنُّ ال يغني من احلّق شيًئا . واملتعقِّ

د بالدليل   من الدليل يف  ، ثم يرتكب ه يف الظنِّ العاري(5)االعتامد عىل الظنِّ املؤيَّ

                                                           

 العلمية، ومجيع من ذكَر قّصتهام.، ط دار الكتب 437/ 2( انظر مثاًل الروض األنف 1)

 .135( ص4)

 ، تح العسييل.352( رشح مغني اللبيب له ص5)

 .115/ 1/ 1( حتفة الغريب 2)

 .114( انظر رّده ص1)



     
 

008 
 

ه  وقد يكون الدماميني معذوًرا يف هذا الظّن ألنه مل ُيص   هذا املوضع وغري 

ا وال تبّي أدّلَة الوضع  األبياَت التي تفّرد هبا ابن مالك ومل يعرف مقدار كثرُت 

واية  فيها والتشابه  بينها، فحمَل هذا البيت عىل ما يقتضيه األصل من الثقة  يف ر 

 العلامء.

د  اجلواَب ب ك دلياًل عىل وضع هذا البيت تركيب )وبحس (، فإنه من اعتم 

. وكذلك تركيب ) (، فإنه ال ي عرف يف شعر ال غري  استعامل املوّلدين يف ما أعلم 

نقل عن العرب. ولذلك تنوزع يف صّحت ه. هذا مع معناه  صحيح ومل ي 

ه املهلَهل امل تكلَّف. وانظر أيًضا اإلسالمّي الساَذج )أي التقريري املبارش( ونظم 

 .(1)ما فيه من تساوق اللفظ يف كتايب

 ، وهو قوله:40البيت ذو رقم  -3

 ال ط يب للعيش مـا دامـت منغصـةً 

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــَرم    ـــوت واهل ـــار امل ـــه باّدك  لّذات 

 

 

ــاه ف ــَت إيَّ ــإن كن ــاف ــن حقَّ ــاه ك  إيَّ

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــالغ   ــر  فب ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن  بلط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

باز أورَده يف رشحه عىل أن ابن اخل (3)أن البغدادي نّص  (2)ذكر املتعّقب

. ونقل كالَم البغدادّي.  أللفية ابن معطن

، ولكّن رشح ألفية ابن معطن البن اخلّباز قلت   ، ذكر هذا البغداديُّ : أَجل 

ه: )وأما ما دام فام رأيت أحًدا منع تقديم  قد وصَل إلينا بحمد اهلل. وهذا نصُّ

                                                           

 .14( ص1)

 .132( ص4)

 . وأخطأ املتعقب فسامه رشح التحفة الوردية.115/ 1( يف رشح شواهد رشح التحفة الوردية 5)
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م  خربها عىل اسمها قد جاء خربها عىل اسمها إال ُييا... الوجه الثاين: أن تقدُّ

د أخي الشاّمخ: ل ملزرِّ  يف الشعر، أنشَد املفضَّ

ــارص    ع
ــت  ــا داَم للزي ــها م  وأحبس 

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ــفاءَ  ــم  ش  ها تعلَّ ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه   ال

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

ــافن   ــوَق األرض  ح ــاف ف ــا ط وم

)  وناعــــــــــــــــــــــــــــــل 

 

 

ــ ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  اف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــ  يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط ــر  فب  ل  وامَلك 

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ه انتهى كالم 
كالَم ابن  . والظنُّ أن البغداديَّ نقَل وليس فيه هذا البيت. (1)

 اخلباز بمعناه فزاد هذا البيت ومًها بدليل أنه مل يلتزم بلفظ املؤلِّف.

 ، وهو قوله:44البيت ذو رقم  -7

ـــغ فت بغـــري ســـلمى  أحتســـبني ش 

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ الع  هد  يا عرَو، فـاغتب ط  د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 وســـــلمى يب متّيمـــــة  ُتـــــيم   

 

 

ــإن ك ــاف ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ  ن

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 مح
 
 يــــد  فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ب يف مصدر قبل ابن مال ك، ولكنه مع ذلك ذكَره يف األبيات مل جيده املتعقِّ

التي )تبيَّ براءة ابن مالك من وضعها(
مها صحيح  (2) ألنه ورد مع بيتي أحد 

ا والثاين ال ي عرف قبَله أيًضا. وهو يَرى أن من غري املعقول أن  النسبة لتأبط رشًّ

 يضع ابن مالكن بيًتا ال شاهَد فيه.

ذين أنشَدمها ابن مالك مع هذا البيت : مل خيَف عيّل أن أحَد البيتي اللقلت  

ا هو لتأبَّط رشًّ
، ولكني مل أَر ذلك مانًعا من الوضع، فقد ذكرت  قبل  أّن ابن (3)

. وإذا (4)مالك قد يضع  أحياًنا بعض األبيات التامًسا لإلغراب وحبًّا للتكثُّر

                                                           

 هـ أي بعد وفاة ابن اخلباز بنّيف وأربعي سنة.171مة ن سخت عام من نسخة قدي 34( لوحة 1)

 .131( ص4)

 .404( ديوانه ص5)

 من هذا النقض. 157( انظر ص2)
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فإن من علمَت ما ذكروه من سهولة  النظم عليه مل تَر هذا ب دًعا وال مستنكًرا، 

ًسا ه فإنه جي د يف فعل ه لذاذًة ومتنفَّ ل عليه الّشء الذي يصع ب عىل غري   .(1)يسه 

 واألبيات الثالثة هي:

فت  بغـــري ســـلمى
ـــغ   أحتســـبني ش 

 وســـلمى أكمـــل الثقلـــي  حســـنًا

ــــرط غــــّراء الثنايــــا  ن يــــاف  الق 

 

 وســــــلمى يب متّيمــــــة  ُتــــــيم   

ــــــم   ــــــر  وري ــــــا قم  ويف أثواهب 

ــــ ــــم ن  ــــاء  ونع ــــد للنس  يم  ورئ

 

 وآنست  فيه مالمح 
فالبيت  األول مل أجده يف كتاب قبل ابن مالكن

غ فت(، فقد ورَد  ، وذلك من جهة لفظه ومعناه، أما اللفظ فقوله: )ش  الوضع 

 ذلك غري مّرةن بالبناء للمجهول يف أبيات ه، منها قوله:

غ فت بك الت  تيمتك، فمثـل  مـا  ش 

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه ها بيِّنًا ذا رصيح    النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

ــرام    ــةن وغ ــن لوع ــا م ــا هب ــك م  ب

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــ  ي  ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 وقوله:

ــام ، وإن ــغفت  ــد ش  ــك ق  مشــغوفًة ب

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ــرَ  ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش  ها تعلَّ  عــدوِّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

ـــت م الفـــراق، فـــام إليـــه ســـبيل     ح 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 ناشـــًئا أبـــدايشـــأ فلســـَت تـــراه 

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 وقوله:

ـــغفت  بجمـــلن  ـــي ش  ـــَل الت  إن مج 

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـاوما كلُّ 

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــأت  غـــري  ســـال    ـــؤادي وإن ن  فف

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــداأخـــاَك  ـــَك منج  ـــه ل  إذا مل تلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(، فهو عي  معنى البيت املذكور  وأما املعنى فقوله: )وسلمى يب متّيمة  ُتيم 

 آنًفا:
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غ فت بك الت  تيمتك، فمثـل  مـا  ش 

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

 ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط  د  

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

 

ــن   ــا م ــا هب ــك م ــرام  ب ــةن وغ  لوع

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد   فــــإن
 
 اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 :وأما البيت الثاين

 وســـلمى أكمـــل الثقلـــي  حســـنًا

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــتعينًا بع  ــدا ال مس
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــنفس  َقه  ــفاَء ال
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــوالً وإمهـــاالً وغـــ ـــع  مخ   ك موَل  ري 

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

 

 

 

ــــــا قمــــــر  وريــــــم     ويف أثواهب 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر   ـــدى غـــري  ـــام ل  ف

 اهــب  فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذ

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيــــد  
 
 فــــإن اغتباًطــــا بالوفــــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  عــ
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   يلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

، ولكني مع ذلك مل أقطع بوضع ه كام  فلم أجده مذكوًرا قبَل ابن مالكن

ه أيًضا  . وأنا اليوَم أجدين أميل  إىل وضع  ألنَّ لفظ )الثقلي( قطعت  يف األّول 

. وهذا البيت لو صحَّ (1)بمعنى اجلّن واإلنس ال ي عرف يف اجلاهلية يف ما أعَلم

ا ألّنه مسوق  مَع بيت ه الصحيح النسبة إليه، فإذا بَطل أن يكون له  لكان لتأّبط رشًّ

، فهو البن مالك  ، وهذا اللفظ غري  معروف يف اجلاهلّية كام ذكرت  ألنه جاهيلٌّ

 كالبيت األّول.

 ، وهو قوله:45رقم  البيت ذو -5

 لك العّز إن مـوالك عـّز، وإن هي ـن

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــدا ال مســتعينًا بع 
ــرت  الع   قه

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــفاَء الــنفس  َقه 
ــم  ش   تعلَّ

ـــ ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 رآتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ون كـائن     فأنت لـدى بحبوحـة اهلـ 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال   رضر  فـــام لـــدى غـــري 

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيـــد  
 
 فـــإن اغتباًطـــا بالوفـــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

هـ( نّص عىل أن أبا الفتح 1075أن الدالئي )ت  (2)ذكر املتعّقب

 .(3)أنشَده

                                                           

 ڻ}: وجلعز  قوله ( ثم وجدت الطاهر بن عاشور يقول يف )التحرير والتنوير( عند تفسري1)

وأظن هذا اللفظ مل ي طلق عىل جمموع النوعي قبل ): [51]سورة الرمحن: {ۀ ۀ ڻ ڻ

 القرآن، فهو من أعالم األجناس بالغلبة. ثم استعمله أهل القرآن(.
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: قد سبَقه السيوطيُّ إىل هذه الدعوىقلت
ا. وذلك . وك(1) ر جدًّ المها متأخِّ

أن النحاة ينقلون عن ابن جني إجازَته ذكر اخلرب إذا كان كوًنا مطلًقا عاماًل يف 

ًدا لقول ه  ه هذا البيَت مؤيِّ ، فلام رأى السيوطي وغري 
خال وه ظرف أو جار وجمرورن

. ووجه  آخر أن من إنشاد ه يكون ذلك من قبيل التجّوز يف محل أدّلة ، فهذا وجه 

إذ كان القائلون باملذهب إنام يراهم  عض أصحاب املذهب الواحد عىل بعضن ب

ة التي ي ديل هبا بعض أصحاب ه لو  ل الواحد، فاألدلَّ من هو خارجه كالرج 

وا هبا ملا  ُّ ه من املوافقي يف املذهب ألدَلوا هبا يف الغالب ولرس 
ضت عىل غري  ر  ع 

نسب إىل اإلمام الشافعي أو أمحَد فيها من تصويب آرائهم وتقويت ها. وهذا كام  ي 

ولوا هبا. وأنت 421)ت هـ( وغريمها ما هو جارن عىل قياس أصوهلم وإن مل يق 

جج البرصيي 133جت د األنباري )ت هـ( مثاًل ُيكي يف )اإلنصاف( من ح 

ه  والكوفيي ما لعلهم ال يعرفونه وال قال به أحد  منهم. ورّبام حكى وهو وغري 

ؤَثر عنهم، فيقولون: )وحجة من احلجج آلراء  مي يف النحو ما مل ي  بعض املتقدِّ

.  األخفش كذا(، و)حجة الكسائي كذا(. وهذا معروف  بيِّ 

ين األسرتاباذي عرصيَّ ابن مالك يقول يف هذه  ثّم إنا نجد  بعد  ريّض الدِّ

ه. املسألة: )فال يقال: زيد  كائن يف الدار. وقال ابن جنّي بجوازه. وال شاهَد ل

. فذكَر اآلية وأجاب (2)([20]النمل: ... ﴾ڱڱںں﴿وأما قوله تعاىل: 

                                                           

 .151/ 1( مهع اهلوامع 1)
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.ومل يذكر هذا البيتعنها   . فهذا شاهد  مظاهر  ملا ذكرت 

 ، وهو قوله:42البيت ذو رقم  -10

را املجد بانوها وقد علمـت  قومي ذ 

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

ــرت   صــبةن  قه ــدا ال مســتعينًا بع 
 الع 

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــفاَء الــنفس  َقه 
ــم  ش   تعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ـــع   ك موَل ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــدي ـــَك الش ـــدي ب  د أراينإنَّ وج

 

 

 

 

 

 

 

ـــان    ـــدنان  وقحط ـــك ع ـــه  ذل  بكن

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر    فـــام لـــدى غـــري 

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر  ولكـــن   بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيـــد  
 
 فـــإن اغتباًطـــا بالوفـــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  من لَظـى احلـروب  اضـطرام  
 ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

ــ  ع، فطاعــة  مهــدن نصــَحه رَشــد  وط 

ــَك عــذوال  عــاذًرا مــن عهــدتُّ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ا واضح الّداللة عىل أن بعض  (1)ذكر املتعّقب  نّص نصًّ
أن ابن مالكن

النحويي أنشَده قبله، وذلك قوله: )... لورود ذلك يف كالم العرب كقول 

الشاعر ]وذكر البيت ثم قال:[ وتكّلف بعض املتعّصبي فقال: تقدير البيت 

را املجد بانوها... والصحيح  محل األبيات عىل ظاهرها دون األول قومي بانو ذ 

ه(  .(2)تكّلف ما يتّم املعنى بعدم 

ل التدليس: قلت   ، فقوله: ولست  أرى هذا رصيَح الداللة  بحيث  ال ُيتم 

َمل عىل أن ما ورد عن العرب  )لورود ذلك يف كالم العرب كقول الشاعر( ُي 

وَن قد قيَل يف هذا مماثل  هلذا البيت. وما نقَله عن بعض املتعّصبي ال يلَزم أن يك

ر  ، أي من يقدِّ ه، فقّدَره ابن مالك يف البيت  ه، ولكنّه قيَل يف نظائر  البيت  نفس 

. ومن  . وهذا تدليس  قبيح 
ر مثَله يف هذا البيت  هذه املسألة هذا التقديَر يقدِّ

( أو )قال )رجل  فصيح من طيِّئ( أو )ومن الدليل عىل  يقول: )قال الطائيُّ

قول الشاعر( أو )ومن حجج البرصيي قول الشاعر( أو  صحة االستعامل
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ثم يورد أبياًتا من وضع ه فليس بمستغَرب أن  (1))ومن السامع قول الشاعر(

 يقوَل ما قاَله يف البيت السابق، فإهنّن من بابة واحدة.

 ، ومها قوله:47و 43البيتان ذوا رقَمي  -11

 
 
 ال أقعـــد  اجلـــبَن عـــن اهليجـــاء

ـــ َم ـــت  ز  ـــو توال  ول
 
ـــداء  ر  األع

 

 

 

أن ابن هانئ ذكر أهنام ليسا له، وإنام مها للعرب استشهد  (2)ذكر املتعّقب

 .(3)هبام

 مل يذكر له سنًدا، فال يعاج  به. وانظر ما ذكرناه آنًفا. وهذا ظنٌّ حمض  

 ، ومها قوله:50و 45البيتان ذوا رقَمي  -14

 مــــا برئــــت مــــن ريبــــة وذمِّ 

ــــمِّ  ــــات  الع ــــا إال بن  يف حربن

 

 

 

هـ( نّصا عىل أن 501أن ابن هشام وخالًدا األزهريَّ )ت (4)ذكر املتعّقب

 . األخفش أنشَدمها، قال ابن هشام: )وقوهلم: حرض القايَض اليوَم امرأة 

والتأنيث أكثر  إال إن كان الفاصل )إاّل( فالتأنيث خاّص بالشعر. ونّص عليه 

                                                           

 .71( راجع كتايب ص1)

 .133( ص4)
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 وذكَر البيتي. (1)األخفش، وأنشد عىل التأنيث...(

د(، فال يكون : قلت قوله: )وأنشد( ُيتمل أن يقرأ بالبناء للمجهول )وأ نش 

ب ا عىل أن األخفش أنشدمها كام زعم املتعقِّ وُيتمل أيًضا أن يكون هذا . نصًّ

كام ذكرنا آنًفا عند البيت الذي نسب السيوطي والدالئي  من قبيل التجّوز

 .(2)إنشاَده إىل ابن جنّي

عرفان قبل ابن مالك مع شهرة  هذه املسألة وتقرير  ثّم إن هذين البيتي ال ي 

النُّحاة هلا يف غري  موضع، بل إن أبا عيّل الفارّك نقَل معنى كالم األخفش يف 

هذه املسألة فقال: )ومن ما يقّوي ذلك أهنم يف الكالم وأكثر االستعامل 

ون يؤّنثون يقولون: ما جاءين إال امرأة. فيذّكرون محاًل عىل املعنى. وال يكاد

ومل يذكر وذكر بيتي  (3)ذلك يف ما زعم أبو احلسن إال يف الشعر كقوله: ...(

. وأرصح  منه ما صنَعه أبو حّيان، فإنه ذكر بيَتي  ابن مالك ثم بيَتي ابن مالك

قال بعقب هام: )قال األخفش: يقولون: ما جاءين إال امرأة. فيذّكرون محاًل عىل 

 ون إال يف الشعر نحو قوله:املعنى يف أحد. وال يؤّنث

............................... 

 

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــدا ال مســتعينًا بع 
 قهــرت  الع 

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ها ــَر عــدوِّ ــفاَء الــنفس  َقه 
ــم  ش   تعلَّ

ـــون ـــوت  تعَلم  امل
ـــرآتن ـــال ي   ، ف

 ) يت إال الضلوع اجلراشع 
 .(4) فام بق 

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 يشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــًئا أبـــدا

ه نفـــع  وال رضر  فـــام لـــدى غـــ  ري 

 فألنــَت أو هــو عــن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 
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ا، فلم جيعلهام من إنشاد ه  .فذكَر البيتي ثم نقَل كالم األخفش  نصًّ

ب د هبا هي يف  فهذه األبيات التي مجَّعها املتعقِّ زاعاًم أن ابن مالك مل يتفرَّ

ّح منها  ، فال يص  ( كام يقول احلامكُّ احلقِّ )من ما قمشَت وضمَّ حبل  احلاطب 

.  بيت  واحد 

ا، يدلُّك عىل ذلك  ًة كثرية  جدًّ  األبيات خاصَّ
وأوهام العلامء يف نسبة 

ها إىل ومن  قائليها. اختالف هم الشديد يف نسبة  اآلالف  من شواهد النحو وغري 

، فينبغي أن  املقطوع به أن كلَّ بيتن منها إنام هو لشاعرن واحدن  ال يرَشكه فيه أحد 

، وتكون  يكون لكل بيتن خمتَلفن يف نسبت ه نسبة  واحدة  صحيحة  عىل األكثر 

َته ومنها ما نجهل ه.  سائر  األقوال  أوهاًما خالصًة، منها ما قد نعرف منشَأه وعلَّ

فة قبَل ابن مالك، وهي لثالصنف الثا دت يف مصادَر مؤلَّ ج   2: أبيات و 

 .41، 13، 12، 4، وهي 50أبيات من 

ب مل يستدرك وهذه األبيات أسلِّم برباءة ابن مالكن منها،  غرَي أن املتعقِّ

همنها بيًتا واحًدا ب ردَّ ، (1)، وإنام أنا الذي استدرَك بيتي منها قبل أن ينرش املتعقِّ

ب إىل ذلك بطريقةن ال ختلو واستدرَك اثن ي آخرين  أحد  اإلخوة. وقد أشار املتعقِّ

من تلبيس وإهيامن فقال يف احلاشية: )إن بعض اإلخوة  بام ]كذا[ فيهم الباحث 

                                                           

، أي قبل نرش 10241لغة يف احلديث هـ وذلك يف ملتقى أهل ال1251/ 7/ 11( آخرها يف 1)

 التعقيب بنحو سنة.
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ه قد سبقني إىل براءة ابن مالك من بعض هذه األبيات الثالثي( نفس 
ورسَد  (1)

 أرقامها.

ن طريق )البحث غري املستقص( فقوله: )سبقني( يوهم  أنه وقَف عليها م

 . كام يزعم  ثم وجدين قد سبقت ه إليها وأنَّ هذا إنام جرى عىل سبيل االّتفاق 

ك، فكان ينبغي أن ينّص  واحلقُّ أّنه نقَل هذه األبيات مني ومن األخ املستدر 

د مسبوقن أنه مل يستط ع أن يزيد عليها بيتً عىل ذلك.  ا والدليل  عىل أنه ناقل  ال جمرَّ

يلِّ حواًل كمياًل  ه( وقد م 
  واحًدا يربهن  به عىل )بحث 

م أنه قد نفَض األسفار  ( يوه  ها حّتى وأطال التنقيب فيوقوله: )بالبحث 

استطاع أن ينسب ثلثي األبيات أو نصفها أو ثلثها أو ربعها أو مخسها أو 

قياَن ، وما هي إال أربعة  أبياتن ليس هو واجَدها. عىل أين ال أ حيل  عرشها ل 

ه، فقد جيوز أن أخطئ يف عددن قليلن من هذه   وال َأدفع 
 من األبيات 

ن
يشء

 األبيات. وسيأيت بيان  هلذا.

ة يف  وقوله: )غري املستقص( يوهم أيًضا أنه لو طال به زمان وسَمت به مهَّ

، فإّن املئات  من البحث والتفتيش لوجَد كثرًيا من األبيات غرَيها. وهذا حمال 

ا هذه األب قياهن  بعد ابن  والباحثي واملحققي العلامء ألنّ قطًعا يات ال ي مكن ل 

ده بمئات األبيات عن الوقوف عليها  ظلُّوا عاجزينَ مالك  وااًل، فتفرُّ
قروًنا ط 

تَلف يف تعيي البيت والبيتي  ه، وإنام قد خي  ه وال إنكار  أمر  ثابت  ال ي مكن دفع 
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د به   أم ال.منها وحسب  أهو من ما تفرَّ

ب مني ومن  -وهو األبيات الصحيحة  –إذن فصنف  منها  نقَله املتعقِّ

ا. وصنف  غالَط فيه ولبََّس  ً
شخصن آخر، ونبَّه عىل ذلك يف احلاشية  تنبيًها مومه 

ا  ألنه زعَم أّن األبيات التي تفرّد بذكرها العيني من ما ي ستدَرك عيلَّ وكأهنَّ

هَبا مع أين عمًدا عىل عين تركت ها  وصنف  كانت خفيَّة فأظهَرها أو قصّية ف قرَّ

. فدعواه   كام بينت 
وهو ما ذكَره غري  العينيِّ فإنه قرار  أوهامن وجمَمع  أغالطن

بيًتا هي دعوى مبنّية عىل املغالطة والتلبيس وعىل احلَط ب  50استدراَك 

ل والتحقيق   والتقميش. وليس فيها يشء  من إعامل النظر والتأمُّ

 ها، فهذه ون رجع  إىل القول  يف األبيات األربعة التي صحَّ استدراك 

ا يف كتايب مع األبيات املقطوع بوضعها التي تبلغ  عّدُتا  األبيات كنت ذكرُت 

%. وهذا يشء  1ي ال تصل إىل أ %1،0بيتن تساوي  111من  2ونسبة . 111

عبأ بمثل ه. وإنه جلائز  أن يقَع مثل ه يف  ا ال ي  مثل هذا العدد الضخم الوافر  نزر  جدًّ

. وذلك أنه بعدما ثبَت عندي بيقين وضع  ابن مالكن ملئاتن من 
من األبيات 

ح الكثري منها كان ال بدَّ يل من تعيينها والنصِّ عليها،  األبيات من خالل تصفُّ

فاستعرضت  لذلك مجيع شواهده من مجيع كتبه املطبوعة شاهًدا شاهًدا، ثّم 

أحد العلامء أو املحققي أنه ثابت  يف كتاب قبَله، ثم عطفت   أسقطت  ما ذكرَ 

عىل الباقي فام زلت  أساقط  منها البيَت إثر البيت  بالبحث الطويل والتنقري امل ل ّح 

ها حّتى إين راجعت  ألجل ذلك بعض املخطوطات   بار 
يف صغار الكتب وك 

بيتن  300وهي نحو  مستفرًغا يف هذا وسعي، ثم نظرت  يف األبيات  الباقية،
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فوجدتُّ أكثَرها متشاهبًة يف معانيها وألفاظها وأساليب ها، ورأيت عدًدا قلياًل 

منها يزيد عىل السبعي بيًتا ال ت شاكل تلك األبيات وتشبه أن تكون أبياًتا 

قديمًة، ولكنّي مل أجدها وال غريي إّما لقصور بحثنا إذ  مل ن حط بكّل كتاب 

ل إلينا. وهذا ممكن  يف مطبوع، وإّما ألّن 
ابن مالكن أصاهَبا يف كتاب قبَله مل يص 

م قرائن  من اللفظ واملعنى والنسبة عىل  العدد القليل من األبيات الذي مل تق 

. ثّم وجدتُّ بعد طباعة الكتاب (1)وضع ه. وقد يتفّرد العلامء بمثل  هذا القليل

 ستَة أبياتن منها.

اَت قسمي  قسَم األبيات املنسوبة إىل وال ريَب أيّن حي قسمت  األبي

، أردتُّ  الوضع، وهي األكثر، وقسَم األبيات غري املقطوع بوضعها، وهي قليلة 

من وراء ذلَك أن ال أمحَل عىل ابن مالكن ما مل يقل ه فأقَع يف الّظلم والَبهت، إذ  

د به من الشعر فإنه جيب أن يكون من  وضع ه. من املعلوم  أنه ليس كلُّ ما تفرَّ

د  وأّنه متأّخر امليالد وأنَّه  فوجدتُّ من األبيات ما يستيقن  املرء أنَّه موضوع  مولَّ

، ومنها ما يستيقن املرء  أّنه موضوع  موّلد  متأّخر امليالد وحسب  
البن مالكن

، ومنها ما يستيقن  دوَن أن يظهَر فيه من العالمات ما يدلُّ عىل أنه البن مالكن

ح بعض املرء أنه موضو ه، ومنها ما يرجِّ
د  دوَن أن يتبيَّ فيه عرَص توليد  ع  مولَّ

ها مميِّاًل الرأي فيها، فتارًة يميل   ذلك ظنًّا ال يقينًا. ومن األبيات ما ال يزال قارئ 

عر. فام بلَغ عندي القطَع من  إىل وضعها وحينًا يميل  إىل أهنا من قديم  الشِّ
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األبيات املوضوعة أحلقت ه هبا. وما كان دوَن  األبيات أو غلَب عىل ظنّي أنه من

 ذلك فإين جعلت ه يف القسم الثاين.

، يشء  من  وقد كاَن طبيعيًّا أن يعرَو هذا العمَل، وهو عَمل فادح  ناصب 

. ولذلك قلت  معّلًقا عىل األبيات املنسوبة إىل الوضع: ) واخلطأ النقص أو اخلَلل 

األبيات مدرجًة يف األبيات املنسوبة إىل  ألنه وإن كانت هذه (1)(جائز حمتَمل

الوضع أي املقطوع  بوضعها فليست كلُّها عىل درجةن واحدةن يف هذا القطع  وال 

هي سواء  يف تبيُّ دالئل الوضع والّصنعة عليها، بل هي متفاوتة  يف ذلك كام 

. ولكنَّ العَمل إنام هو عىل اجلمهور األغلب. ولو كنت  أرى أنَّ ال قطَع يف بّينت 

وضعها عامٌّ يف كلِّ بيتن منها عىل وجهن ال يمكن انتقاضه مل أذكر أن اخلطأ جائز 

 حمتَمل 

وهذا اخلطأ يف األبيات األربعة جيوز أن يكون سببه كثرَة األبيات 

وضخامَة عددها، فإن كثرة العَمل وتراكَب بعضه عىل بعض مفضن أحياًنا إىل 

 منه. وهذا داعن إىل أنه قد يقع يشء من نقص اإلحكام وفوات اإلتقان  يف يش
ن
ء

الَغفلة يف البضعة  من األبيات، فال أوّفيها حّظها من النَظر والتدقيق فتنّد عن 

َسب مع األبيات املوضوعة خطًئا. عىل أين لو وّفيت  كلَّ بيتن حظَّه من  ذلك وحت 

م الرأَي فيه إال عن تفرُّ  مت عليه ومل أ بر  ق النظر والتدقيق وتلوَّ غ له فإن التذوُّ

س وإن كان صحيًحا صادًقا فليس هو بمأَمن من طروء اخلطأ عليه  والتفرُّ
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أحياًنا، أال ترى لو أّن رجاًل خبرًيا بتمييز الَبخور اجليِّد من الزائف  الرديء 

يف دون   منه بالزَّ
رضت عليه آالف  القطع  منه فحكم عىل سّت مئة قطعةن ع 

بوا عملَ  َطع يف آلةن البقيَّة ثّم تعقَّ ه وفحصوا عن مقدار إصابت ه فأدخلوا مجيع الق 

أفيكون هذا دلياًل قَطع فقط  2قطعةن منها وخّطأته يف  151دقيقةن فصّدقته يف 

ذق ه ودّقت ه إذ  مل خيطئ بتفّرسه وحَده إال يف  أم يكون هذا  100من  2عىل ح 

ه  ؟دلياًل عىل ب طالن  فراست ه وضعف  برص 

ا وكذلك هذه األبي ات األربعة، فإّن اخلطأ فيها غري  قادحن ألنه ضئيل  جدًّ

ثل  هذا قد يقع يف األجهزة البارعة العالية  1ال يبلغ   % من جمموع األبيات. وم 

لت. ويصّحح لك هذا أّن األبيات التي   خطأ وإن ضؤ 
ة  إذ  ال ختلو من نسبة  الدقَّ

ي التي مل أقطع بوضعها، وقفت  عليها من القسم الثاين بعد طباعة الكتاب، وه

جد منه خالًفا  7،4بيًتا أي  35من  1عّدُتا  %. فأنت ترى ارتفاَع نسبة ما و 

 للقسم األّول.

ق يف األبيات الكثرية والقصيدة الطويلة أصدق  وأجدر   عىل أنَّ التذوُّ

م  فيهام  باإلصابة منه يف البيت والبيتي، فإن البيت والبيتي لقرَصمها قد تستبه 

 ودالئل  التوليد. ولذلك خفي عىل األصمعيِّ وهو األستاذ أح
ياًنا آيات الصنعة 

عر أّن بيتي إسحاق املوصيلِّ )ت ادة  اخلبري بالشِّ هـ( موّلدان 451النقَّ

َفه إسحاق ذلك ظهام حتَّى عرَّ فاستحسنهام وقرَّ
. بل قد يذهب  عىل بعض (1)

                                                           

 ، ط دار الكتب.151/ 1( انظر القصة يف أمايل أيب عيل القايل 1)



     
 

002 
 

، أال ترى العلامء اجلزم  يف نسبة بعض  القصائد بي قديمن  فصيح ومولَّد حمَدثن

هـ( حي قرئت عليه أرجوزة أليب متّام 451كيف خفي عىل ابن األعرايبِّ )ت

ق( ق  خرِّ أهنا له حتى ب يِّ له ذلك فقال: )خرِّ
وكيف تنازعوا يف نسبة  المية  (1)

نع خلف األمحر  العرب بي من يرى أهنا للشنفَرى ومن يرى أهنا من ص 

.. وأمثل(2)هـ(170)ت  ة  هذا كثرية 

عر  وليس املراد من ذلك التوهَي من ق درة  التذّوق عىل الفصل  بي الشِّ

ق قد يبلغ  من دّقته وحذاقت ه  د املصنوع، فإن التذوُّ عر املولَّ القديم الصحيح والشِّ

اًل  ق بي شعر الشاعرين املتعارصين  كام بّينت هذا يف كتايب مفصَّ أن يفر 
، وإنام (3)

ذا أنَّ العلامء يف امتالك هم هلذه القدرة  وحيازُتم هلذه اآللة أخياف  املراد من ه

عر نفَسه متباين  يف مطاوعت ه هلذا وَقبول ه له، فالبيت والبيتان  متفاوتوَن وأنَّ الشِّ

ق بالَءه يف القصيدة  الطويلة. واملراد أيًضا أن القصيدة  بيل فيهام التذوُّ ال ي 

ق  ع فيها آراء العلامء بحسب الطويلة قد ُيرس  التذوُّ عن القطع  فيها فتصطر 

نهم منه، وذلك إذا كاَن  عر ومتكُّ هم بالشِّ فراست هم ودّقت هم وعىل مقدار  علم 

س   طويَل التمرُّ
ها شاعًرا مفل ًقا وعامًلا مرتاًضا بشعر األوائل  رحَب املعرفة  صانع 

 أمر  قّلام يستطيعه إال النفر  م
ن الناس كخلف األمحر به. وهذا عىل كّل حالن
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 ونظرائ ه.

 ابن مالك من وضعها فلم  يات األربعَة املستدَركة وإن َبَرأثمَّ إن األب

ه، فهي ليست من  ترَبأ هي كلَّ الرباءة من احتامل أن تكوَن من توليد  غري 

حاح األبيات القديمة املقطوع  بصّحتها كصحيح شعر  امرئ القيس وذي  ص 

 .الرّمة وجرير والفرزدق

 وهذا تفصيل  القول  فيها.

 ، وهو:4البيت ذو رقم  -1

ــًرا ــًدا أو معم ــان يشء  خال ــإن ك  ف

 

 

ــو ــَر امل ــزل  ذاك ر  وال َت ــمِّ  صــاح  َش

 وما كلُّ مـن يبـدي البشاشـَة كائنًـا

صــبةن  ــدا ال مســتعينًا بع 
 قهــرت  الع 

ريَت الويفَّ العهد  يا عرَو، فـاغتب ط    د 

ــَر عــدوِّ  ــفاَء الــنفس  َقه 
ــم  ش   هاتعلَّ

ـــر ـــال ي  ـــون، ف ـــوت  تعَلم  امل
 آتن

ك موَلـــع   ـــوالً وإمهـــاالً وغـــري   مخ  

 بَغـت  
 أعوذ  بربِّ العـرش  مـن فئـةن

، فاصغ لـه  ها بيِّنًا ذا رصيح  النُّصح 

ـــديد أراين ـــَك الش ـــدي ب  إنَّ وج

 

 

 

ــا  ــه اهلل غالب ــن فوق ــد م ــل  جت  تأمَّ

 

 

ــا ــن حقَّ ــاه ك ــاه فإيَّ ــَت إيَّ ــإن كن  ف

 ا أبـــدايشـــأ فلســـَت تـــراه ناشـــئً 

ه نفـــع  وال رضر    فـــام لـــدى غـــري 

 فألنـَت أو هــو عـن قريــبن ذاهــب  

 عىل الع دا يف سـبيل  املجـد  والكـَرم  

، فنســـــيان ه ضـــــالل  مبـــــي  
 ت 

ـــدا ـــَك منج  ـــه ل  أخـــاَك إذا مل تلف 

ـــر    ولكـــن بـــأنواع  اخلـــدائع  واملك 

 محيـــد  
 
 فـــإن اغتباًطـــا بالوفـــاء

ــر   ــل  وامَلك   يف التحيُّ
ــفن ــالغ  بلط  فب

ب كم  
 من لَظـى احلـروب  اضـطرام   ه 

ــد   ــيادة  واملج ــباب  الس ــت  أس  بتثبي

  
، فــام يل عــوض  إاله  نــارص   عــيلَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

لت برواية )باقيا( ومن املعلوم أن أكثر . (1)منسوب ألمية بن  أيب الصَّ

لرداءة نظمه وَهلهلة نسجه  أمية مكذوب  مصنوع  عليه الشعر املنسوب إىل

ة مشاهبته للقرآن   . وغالب  الظنِّ أّن هذا البيت منها، فهو إذن إن ال (2)ولشدَّ

د آخَر.  يكن البن مالكن فهو ملولَّ

 ، وهو:12البيت ذو رقم  -4

ــدّوهم ــرب ع ــاًرا حل ــدوا ن  إذا أوق

 

ها   فقد خاَب من يصـىَل هبـا وسـعري 

 

                                                           

 .251/ 4( الزهرة البن داوود األصفهاين 1)

، واملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم 131/ 1( وانظر يف هذا تاريخ األدب العريب لربوكلامن 4)

 .251/ 1جلواد عيل 
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خاوي )ت أقدم  من . وهو عرصيُّ ابن (1)هـ(125رأيناه رواه هو السَّ

ب هذا البيت وال ذكر منشَده من القدماء وال يف أيِّ كتاب  مالك. ومل ينس 

تّج وجَده وال من أي قصيدةن هو،   ال ُي 
دن فجائز  أن يكون بيًتا مصنوًعا أو ملولَّ

 .به

 ، وهو:13البيت ذو رقم  -5

ــديث   ــن  ح ــنم  وحس ــذا غ   هاأال حب

 

 لقــد تركــت قلبــي هبــا هــائاًم دن ــف   

. (2)هـ( يف )رشح امللوكي(125أقدم  من رأيناه رواه هو ابن يعيش )ت 

ه. والعجب  أنَّه مل يذكر هذا البيَت عندما عرض  وهو عرصيُّ ابن مالك وشيخ 

مع أن ذلك حاقُّ موضع ه.  (3)هلذه املسألة وساق شواهَدها يف )رشح املفصل(

 .البيت كالقول يف البيت السابق والقول  يف هذا

 ، وهو:41البيت ذو رقم  -2

ر لـــك اللــــ م  يقـــدِّ
 حيـــثام تســـتق 

 

ـــان    ـــابر  األزم ـــا يف غ ـــه نجاًح  ـ

به أو ي سن ده. ومل أق ف بحسب بحثي  (4)ذكَره املرّبد يف )الكامل(  ومل ينس 

د  غري  املستوع ب عىل نحوُي استشهَد به بعَد املرّبد وقبل ابن مالك. وإن ج  و 

                                                           

 .715/ 5( يف فتح الوصيد 1)

 .451( ص4)

 ، تح إبراهيم عبد اهلل.152/ 5( 5)

(2 )1 /535. 
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د ال  ، فال أدري ملَ اطَّرحوه  وما أحراه أن يكون موضوًعا أو يكوَن ملولَّ فهو نادر 

تّج به، وذلك أنه غري  منسوبن وال ي عرف من أيِّ قصيدةن هو، ومل ينشده املرّبد  ُي 

. وال  يف )املقتضب( مع أنه أحقُّ به إذ هو كتاب نحو و)الكامل( كتاب أدبن

تّج به، أراه أيًضا ي شب ه الشِّ  فلعّله وضَعه هو متثياًل أو نقَله عر الصحيح الذي ُي 

وا بعض من شعر بعض املحَدثي ر هذا، فإن النّحاَة رّبام وضع 
. وال تستنك 

واية (1)األبيات واستشهدوا هبا يف مسائل النَّحو د خاّصًة متَّهم  بتغيري ر  . واملربَّ

عر معروف  بذلك. ويف هذا يقول عيل بن محز هـ(: 531ة البرصي )تالشِّ

)وهذا من فعل أيب العباس ]املرّبد[ غري  مستنَكر ألنه رّبام رك ب املذهَب الذي 

عر واحتجَّ بهخيالف فيه أهَل العربّية واحتاج إىل نرصته  . وقد (2)(فغريَّ له الشِّ

، فمثل ه ال (3)بينّا أيًضا يف ما خال وقوَع التدليس منه بشهادة تلميذه األخفش

عر ثم ال يبّينه.ي ستبعَ   د أن يضَع بيًتا من الشِّ

ومهام يكن فإن هذه األبيات األربعة مع نزورُتا وضئولة نسبت ها يف جنب 

ابن مالكن منها  عر املقطوع بصّحت ه، فإَل ن بَرأجمموع األبيات فهي ليست من الشِّ 

ا لشعراء قدماَء  بَرأت مَلَا تّج هي من احتامل التوليد ومل يثب ت بيقي كوهن  ُي 

هم.  بشعر 

                                                           

 .11/ 5ب سيبويه ( انظر مثااًل هلذا كتا1)

 .110( التنبيهات ص4)

 .41( انظر ص5)
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ـــه ـــه فإّن ـــا أو تكن ـــإن ال يكنه  ف

 

ــــا  ــــه بل باهن  ــــه أمُّ ــــا غَذت   أخوه

دة   وقد ذكرت  آنًفا أن من األبيات ما استيقنت أو غلب عىل ظنِّي أهنا مولَّ

 ، ، وهي قليلة  وإن مل تل ح يل وجوه  قاطعة  من الشَبه  هلا بأبيات ابن مالكن

ثر  إذ  غالب  ما ظهَر يل أنه مولَّد ظهَر يل أنه فأحلقت ها هبا محاًل عىل الغالب  األك

 إما بنسبته إىل الطائيِّ وإّما بتشابه ألفاظه ومعانيه بسائر األبيات 
البن مالكن

ها ببعضن وإما هبام مًعا.   بعض 

هذا مع أين ال أ حيل  خطئي يف نسبة  أبياتن من املقطوع بوضعها إىل شعراء 

ا (1)رت  يف كتايبقدياًم، فهذا جائز  ممكن  كام ذك ، وهو إن كان سيكون  نزًرا جدًّ

ها.  د القاعدَة وتثبت ها وال تنقض  وربَّ خطأ يعمل يف تقوية القاعدة  ما نزورًة تسدِّ

 . ولكني إنام أحكي ما وقَع.ال يعمل ه الصواب فيها

 ب ، فذكر أين )لّبست( عىل القارئ (2)إىل حديث آخر ثّم انتقل املتعقِّ

)التعّجل( و)عدم التحّري( ويف )إغفال( النصوص املعارضة  وأيّن وقعت يف

وأين )أغمضت( عيني عنها وأين )أبرزت ابن مالك يف صورة النازح عن 

النحويي واملتَّهم امل دان ]كذا، والصواب امَلدين[(  وذلك أين ذكرت  أن من 

ه من النّحاة م سألَة املسائل التي تفّرد ابن مالك بإيراد شواهد هلا دون غري 

د بيت  رصيح  غري قول الشاعر:  التمييز إذا كان  فعاًل مترّصًفا، وذكرت  أنه مل ير 

                                                           

 احلاشية. 101( ص1)

 وما بعدها. 137( ص4)
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ـــا ـــراق حبيَبه ـــيىل للف ـــر  ل  أُتج

 

ــب    ــالفراق تطي ــا ب ــان نفًس ــا ك  وم

: )فمن أين البن مالك بعد هذا كلِّه بالبيتي اللذين ساقهام يف   ثم قلت 

 هذه املسألة، ومها قوله:

 َي األمـالضيعت  حزمـَي يف إبعـاد

 

 وما ارعويـت  ورأك شـيًبا اشـتعال 

 وقوله: 

ــــى ــــل امل ن ــــب بني ــــا تطي  أنفًس

 

ــادي جهــارا؟(   (1)وداعــي املنــون ين

ها لشاعر جاهيل،   مع أّن ابن مالك استشهد بأربعة أبيات ال بيتي أحد 

 وهو ربيعة بن مقروم الضبّي، وذلك قوله:

ــصن  ــدن مقّل ــيد هن ــل السِّ  رددت بمث

 

ـــيشن إذا ع  ـــاكم ـــاًءا حتّلب ـــاه م  طف

 واآلخر هو: 

ــا أضــيق  بضــارعن   ولســت  إذا ذرًع

 

 (2)وال يائسن عند التعسـّر مـن يســر   

ب أن أبا حّيان نقَل هذه األبيات وزاد عليها بيًتا خامًسا   ثم ذكر املتعقِّ

 نسَبه إىل بعض الطائيي، وهو:

ــا ــل مثرًي ــّر باأله ــا ق ــرء  عينً  إذا امل

 

ــ  ــَن باإلحســان ك ع ــذمّماومل ي   (3)ان م

ب من مقالتي تلك مع كون كتاب أيب حّيان من   ثم تعّجب املتعقِّ

                                                           

 .41( كتايب ص1)

 .575/ 4( يف رشح التسهيل 4)

 .411/ 5( التذييل 5)
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 مصادري، بل إين أحلت إليه. وقال: )وال أدري ملَ جتاهَل نصَّ أيب حيَّان(.

 ّ
لَّة ووقفناه عىل رس  ب بقوله: )ال أدري( لبينَّا له وجه الع  ولو اكتَفى املتعقِّ

ا ، فَدَرى، ولكنه مل يرَض بمرتبة اجلهل هبذه ترك هذه األبيات الثالثة وإغفاهل 

املسألة حتَّى رقَّى نفَسه زوًرا إىل مرتبة العلم هبا، ثم مل يقنع بمرتبة العلم 

ر ويشنِّع وي رشد ويعلِّم   الكاذب هبا حتَّى صاَر يزج 

أّن هذه األبيات الثالثة ليست شواهَد رصُيًة عىل تقّدم وبيان ذلك 

 البرصيي عند هو بيت ربيعةَ ترّصف، فـ)عطفاه( مثاًل يف التمييز عىل عامل ه امل

(. حتلَّبا ماًءا عطفاه حتلَّب إذا) والتقدير. املذكور   يفرّسه حمذوفن  لفعلن  فاعل  

م   ف عل   هو( ماًءا) للتمييز فالناصب   وإذن . املذكورَ  الفعَل  وليس حمذوف   متقدِّ

ر وإنَّام دِّ ر   أو ظاهر   ف عل   إال يل يها ال( إذا) ألن حمذوًفا ق    يف مقدَّ
ة قول   عامَّ

وكذلك البيتان اآلخران. ويف هذا يقول ابن الّشجري  .(1)البرصيِّيَ 

هـ( بعد ما ذكر بيت ربيعَة بن مقروم: )إن احتّج حمتّج ملن أجاز عرًقا 124)ت

، فالدافع له أن يقول:  إن العامل يف املاء هو الرافع للعطفي من حيث تصّببت 

، كقولك: إذا زيد  راكًبا خرَج أكرمته. وإنام ير إذا حتّلب عطفاه ماًءاكان التقد

. (2)احتجت إىل إضامر الفعل بعد إذا ألهنا تطلب الفعل كام تطلبه إن الرشطية(

هـ( أيًضا: )واستدّل بعضهم بجواز تقديم املمّيز 115ويقول ابن الدّهان )ت

                                                           

 .512/ 3( راجع مثاًل التذييل والتكميل 1)

 .27/ 1( أمايل ابن الشجري 4)
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 عىل العامل بقول الشاعر:

ــيد هنــدن   مقّلــصن  وزعــت بمثــل السِّ

 

 كمـــيشن إذا عطفـــاه مـــاًءا تصـــّببا 

وليس األمر كذلك ألن فقال قوم: قّدم املمّيز عىل عامل ه، وهو )تصّبب(.  

، فالرافع للحقوين هو الناصب )عطفيه( مرتفعة بفعل مضمر يفرّسه هذا املظهر

 .(1)للامء. وعىل هذا ال حّجة فيه(

: )مل يرد بيت   ج  غري  هذا البي رصيح  وهلذا قلت  ( خمر  ت(، فقويل: )رصيح 

 هلذه األبيات غري الرصُية.

 ؟فمن الذي وقَع يف )التعّجل( و)عدم  التحّري( إذن

│ 

  

                                                           

 .220/ 1( الغرة يف رشح اللمع 1)
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 التعليقة اخلامسة:

 مناقشة االعرتاضات عىل دليل النِّسبة

يب عن دليل النّسبة. وخمترص دليل  (1)حاول املتعقب بعد ذلك أن جي 

، كّلها النسبة هو أن مجيع األبيات التي تفرَّ  د هبا ابن مالك، وهي نحو سبع  مئةن

 فقط. ومنها نيِّف وأربعون بيًتا منسوبة إىل 
جمهولة القائل إال بضعة أبياتن

الطائيِّ 
ألن املدلِّس ال يستطيع   فاستدللت  هبذا عىل تقوية القول  بالتدليس. (2)

ب ه لفوات التدليس بذلك، وال يستطيع  أن ينس 
ب القول إىل نفس  ه إىل أن ينس 

فاًل وإما أن  عرَيه من النسبة فيجعَله غ  ه ألداء هذا إىل الكذب، فهو إما أن ي  غري 

له ال يقع  ًة حتتمل ه وحتتمل  غرَيه عىل أن يكون الوجه الذي َُيتم  ينسبه نسبًة مومه 

ه ويأَمن الرتدِّي يف الكذب  يف ذهن  املخاطب عادًة ليجوز بذلك تدليس 

.  الرصيح 

، فقد ترك هذه األبياَت التي تشامُّ سبع مئة بيتن وكذلك فعَل ابن 
مالكن

أغفااًل ألن ال يضطّره ذلك إىل الكذب. وحَي نسب منها نيًِّفا وأربعي بيًتا 

نسَبها إىل الطائيِّ فقط، ثّم مل يسمِّ هذا الطائي أو هأالء الطائيي أيًضا. وهذه 

ه وتساوق ه وال جتفو عن ر  ا له نسبة  تقبل  التدليس وتعزِّ ه، وذلك من جهة احتامهل 

، ومن جهة اطِّرادها يف مجيع  يف ما أخاله من النِّسبة ويف ما نسبه إىل الطائيِّ

                                                           

 .170ص (1)

 فام بعد. 45انظر كتايب ص (4)



             
 

711 
 

ا ال  ي وأسلوهب   نسَبها إىل شعراء مسمَّ
األبيات التي تفّرد هبا إال بضعَة أبياتن

ة يشبه أسلوب املجهولة القائل  أصاًل، ثمَّ يف ختلُّف هذا يف شواهد النَّحو عامَّ 

ذلك بأن نسبة األبيات املجهولة من مجيع ما تفّرد به ابن كشواهد سيبويه مثاًل، 

د به من ما رأيت  بعَضه 55أو  57مالك تبلغ تقريًبا  %. وتبلغ  من مجيع ما تفرَّ

%   عىل حي  تبلغ  نسبة 100يشب ه بعًضا يف اللفظ واملعنى واألسلوب وغريها 

. هذا % أو أقلَّ 10ب سيبويه بالنسبة إىل مجيعها األبيات املجهولة القائل يف كتا

. وذلك قبل أن يتوّفر  ق  غري جمموعن ومتناثر  غري منظومن والّشعر يف عهده مفرَّ

 وقبل أن ي عنوا 
العلامء عىل صناعة الدواوين  ومجع  شعر كّل شاعر عىل حدةن

 بتحقيق نسبة كلِّ بيت إىل قائل ه.

عنايًة بنسبة أبيات ه إىل قائليها إن عرفهم وزد عىل هذا أيًضا أن البن مالك 

كام يظهر ملن يتصفَّح كتَبه، فلو كان من عادت ه إغفال النسبة وإن كانت معروفًة 

اًل: )جَرى عىل عادته يف هذه األبيات فأغفل نسبتها مع معرفت ه  لديه لقلنا تنزُّ

ه النِّسبة يف الغالب فمن غري املعق ول  أن تسقَط هذه بأسامء قائليها(. فأما وعادت 

د هبا   النسبة  يف عاّمة األبيات التي تفرَّ

تقوية القول  بالتدليس وبيان  أن فالذي أردتُّه من اإلدالء هبذا الدليل   

. وهذا دليل  واضح  منطقيٌّ يفهمه املرء بأدنى نَظر، النِّسبة تدلُّ عليه وتومئ إليه

ى ملامرسة هذه املس ب مع أنه تصدَّ َمه فهاًم ولكن املتعقِّ ائل  والرّد عيّل فيها فه 

، ردِّ أبيات ابن مالكن مركوًسا، ففهم أين أردّت االستدالل بجهالة القائل عىل 

ق يستدين مقاالت  العلامء يف قبول األبيات املجهولة القائل إذا صَدرت عن  فطف 
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 ثقةن 

مه فإنا نقول:  ثقة   إن ابن مالكن عىل أنَّا لو جاريناه يف هذا الفهم الذي فه 

ح به كام أن احلسن البرصي وسفيان الثورّي وغريمها ث قات يف ما  يف ما يرصِّ

حون به ى ابن مالك قائَل البيت تسميًة رصُيًة قب لنا ذلك منه يرصِّ ، فإذا سمَّ

قناه فيه وإن مل نجده يف مصدرن قبَله ألنَّه مل يثب ت عليه ما يناقض   وصدَّ

دَق  وَل يف ما وصَفه به أهل  عرصه ومن بعَده من . وقد بينت  آنًفا الق(1)الصِّ

ة  ذلك من بطالنه ومن حيث   دق. وذلك من حيث  صحَّ العدالة والوثاقة والصِّ

 .(2)إمكان  مناقضته للتدليس وعدم إمكان ذلك

ب وتكلََّف محَله عليه فيقول  عاه املتعقِّ ل  ما ادَّ
بط   نفَسه ي 

عىل أن ابن مالكن

عَلم له تتّمة  وال قائل  عن بيتن من غري أبيات ه:  ه، إذ ال ي 
ّجة فيه لشذوذ   )... فال ح 

وَثق بعربّيت ه.  عت  ممّن ي 
: سم  واالستدالل  بام هو كذا يف غاية  وال راون عدل  يقول 

  (3)(الّضعف  

ه إىل قوله هذا فال نقبل  األبياَت التي تفّرد هبا ألنه مل يقل يف  ونحن نحاكم 

 منها: )سمعت ه من من
ن
يوَثق بعربّيت ه(. وهذه حماكمة  يف غاية اإلنصاف  ألنَّا  يشء

ها(.  من يسري 
 حاكمنا الرجَل إىل ما سنَّه هو ورضَيه. )وأول  رايض سنةن

                                                           

 .72( انظر أمثلة هلذا يف كتايب ص1)

 .315( ص4)

 .45/ 4( رشح التسهيل 5)
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ب: )وال حّجة يف قول من خفَي عليه  أما قول ابن مالك الذي أورَده املتعقِّ

 ) ه، بل الزيادة من الثقة مقبولة  ، وقد فصَّ ما ظهر لغري  ه فقول جممل  َله كالم 

، فإن زيادَة الثقة مقبولة  إذا رّصح بسامعها من من يوثق  بعربّيت ه. ولو السابق  

علم له تتمة   مقبولًة بإطالق الكتفى ابن مالك بقوله: )إذ ال ي 
كانت زيادة الثقة 

( ومل ُيتج إىل أن يقيِّده أيًضا بنّصه عىل سامع ذلك من  وال قائل وال راون عدل 

. عىل أن يف االحتجاج بقول ابن مالك لتربئة من يوثق  بعر بّيته. وهذا واضح 

 ابن مالك نظًرا ال خيفى.

 ب أن ينقَض االحتجاج بكون املنسوب من األبيات  (1)ثم حاوَل املتعقِّ

ب إىل )الطائّي( أو )رجلن من طيِّئ( فقط دون سائر 
د هبا إنام ن س  التي تفرَّ

، فذكر أموًرا مخسة:  القبائل 

أّنه ثبَت أن بعض ما نسَبه ابن مالك إىل طّيئ استشهد به أو أنشَده  :األول

 الفراء أو األخفش أو األصمعي أو أبو عيل الفارّك.

حُّ : قلت  
، فقد تناولت هذه األبيات وغرَيها وبّينت  ما هذا باطل  ال يص 

ا فيها من األوهام  وأنَّه ال تصّح دعوى استشهاد  هأالء العلامء املتقّدمي هب

 وإنشاد هم هلا.

ف بنفسه يف كتبه املنظومة بابن مالكن أو املالكي الثاين : أّن ابن مالك )عرَّ

ومل يعّرف نفَسه بابن طيء ]كذا. والصواب طيِّئ[ أو الطائّي... فلو كان نسبه 

                                                           

. 171( ص1)  فام وراء 
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الطائيُّ أحّب إليه آلثر ذكَره يف هذه املنظومات أو عىل األقلِّ زاوَج بينه وبي 

وأيًضا هذه النسبة أعني ابَن مالك أو املالكيَّ هي املتعارف عليها  نسب ه املالكّي.

عند النحويي، بل مل أجد يف ما وقفت عليه من كتب النحويي بعد ابن مالك 

من يقول: قال الطائي. يريد به ابن مالك، وإنام يقول: قال ابن مالك أو املالكي 

 أو الناظم(.

ب هبذا الرّد دالٌّ قلت   عىل أنه مل يفهم التدليس فهاًم صحيًحا،  : ردُّ املتعقِّ

ل معنيي  َل املدلِّس لفًظا ُيتم  ذلك بأّن التدليس كام هو معلوم  هو أن يستعم 

مها قريب  إىل فهم املخاَطب لكنه غري  مرادن، واآلخر بعيد  من فهمه وهو  أحد 

راَد به طائّي قديم ُي   ل أن ي 
تّج به. وهذا املراد. وكذلك لفظ  )الطائي(، فهو ُيتم 

هو املعنى القريب من فهم املخاَطب، لكنه غري  مراد، وإنام املراد معنًى بعيد  قد 

ة عليه.  وكلَّام كان هذا املعنى امل راد  أبعَد ال خيط ر عىل باله لضعف القرائن الدالَّ

مع صدقه كان آثَر عند املتكّلم لتمّكنه من التدليس به. فلو كاَنت نسبة ابن 

طيِّئ أشهر أسامئه ون َسب ه ملا استطاع أن يدلِّس هبا ألّنه سينكشف  مالكن إىل

( مثاًل بذلك  يف هذه األبيات بدَل الطائّي: )قال املالكيُّ
. وهلذا لو قال ابن مالكن

. فمن عجبن أن الستدلَّ عليه املخاَطب بذلك لشهرة  داللة هذه النسبة عليه

ه وأن  ب مثل هذا مع وضوح  جيعَله دلياًل له وهو يف احلقِّ دليل  يستشك ل املتعقِّ

  عليه

: أن األبيات املنسوبة إىل الطائي ال نجدها منظومة إال عىل غري الثالث

بحر الرجز. وابن مالك معروف  بالنظم عىل الرجز. وهذا دليل عىل أّنه مل يرد 
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ر هبذه النسبة أبياَت الرجز.  بالطائيِّ نفَسه إذ  لو أراد ذلك لصدَّ

، فقد نظم ابن مالك عىل بحر الرجز كام يف احلّجة باطلة  أيًضا وهذه: قلت

كافيته وخالصتها، وعىل بحر الطويل كاملكّيته يف القراءات والنظم األوجز 

وحتفة املودود، وعىل بحر البسيط كالمية األفعال، وعىل بحر الكامل منظومَة 

 اخلفيف واملتدارك األفعال التي جاءت الماُتا بالواو والياء. بل نظم أيًضا عىل

مها هـ( إذ  قال: )وكان نظم الشعر 327. وقد نصَّ عىل هذا الذهبيُّ )ت(1)وغري 

ه وطويل ه وبسيط ه وغري  ذلكسهاًل عليه   .(2)(رَجز 

. ولو سلَّمنا جَداًل بأنه مل ينظم إال عىل فقد ثبَت أنه نظم عىل أكثر البحور

ه عليه فهذا طبيعيٌّ 
، والرَجز أمحل   الرجز أو أن غالَب نظم  ألنَّ منظومات ه علمّية 

عًرا يف غري العلم  فال يلزم أن  البحور للعلم  وألَيط ها به، فإذا أراَغ أن يقرَض ش 

ه.  يقرَضه عىل بحر  الرَجز أيًضا، بل هو حقيق  حي إذن أن يقرضه عىل غري 

ا:  فمن ذلك مثاًل أبيات  رواها له الصفديُّ عىل بحر الوافر أوهل 

ــيتا إَل  ــن رضًرا خش ــري ع ــَن اخل  اب

 

هيتــا  ســَن احلــزم  رأًيــا أن د  فح 
(3) 

 يشء من األبيات الرجز املنسوبة إىل الوضع إىل الطائيِّ  
أما علَّة عدم نسبة 

ها. وذلك أن األبيات املنظومة عىل  فهي لقّلتها وقلَّة ما نسَبه إىل الطائيِّ من غري 

                                                           

 ( راجع أيًضا كتابه نظم الفوائد.1)

 ، ط دار الغرب.425/ 11( تاريخ اإلسالم 4)

 .473/ 5( الوايف بالوفيات 5)
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. والذي نسبه م 151غري الرجز تبلغ   بيًتا. وهذا يساوي  25نها إىل الطائيِّ بيتن

ها يف كتب ه بيتي بيتي أي جيعل   70%. وعدد أبيات الرجز 7 بيًتا، ولكنه ينشد 

بيًتا. فلو ق سناها باألبيات املنظومة  20نسبة البيتي واحدة، فهي يف حساب 

ن مراتن فقط. وبي أ 5عىل غري الرجز لكان ينبغي أن يذكر نسبة الطائيِّ فيها 

تَمل مثل ه وال يدعو إىل  5يذكرها   وبي أن ال يذكرها البتَة بون  قليل  ُي 
مراتن

ل الطبيعّي كافن يف إساغت ه.  العجب  ألن ق رب الّشء من املعدَّ

ب يرى أّن  عىل أّنا نستطيع أن ن ديل هنا بحّجة جدليَّة فنقول: إّن املتعقِّ

رفت من خالل بحر الرَجز، فن قول: لعل ابن مالك خَّش شاعرية ابن مالك ع 

إن هو نسَب أبيات الرجز إىل الطائيِّ أن ي ستدّل هبذا عليه لكثرة  نظمه عىل هذا 

 األخرى إىل الطائيِّ ألّنه مل ي عرف 
البحر. ومل يبال  أن ينسب بعض األبيات 

بالنظم عىل هذه البحور، فهو يف مأمنن من أن ي ستدّل بالنسبة إىل الطائيِّ عليه. 

ب يف غلبة بحر الرجز عند ابن مالك دون وهذه ا حلّجة جارية  عىل رأي املتعقِّ

ه. وهو أمر بينّا بطالَنه.  غري 

ب )أن ابن مالك استشهد يف كتبه بأبيات للطائيي الرابع : ذكَر املتعقِّ

مرّصًحا حينًا بأسامئهم كقوله: ومثله قول األسد الطائي. وكقول حاتم الطائي. 

سامئهم، فقد استشهد للحريث بن عتاب ]كذا. والصواب وأحياًنا ال يرّصح بأ

عنّاب بالنون[ الطائي وبعض بني بوالن من طيء ]كذا. والصواب طيِّئ[ 

ر بن ملقط الطائي(. ثم  وجابر بن رآالن ]كذا. والصواب رأالن[ الطائي وَعم 

ب أنه إذا كان األمر كذلك فام الذي يمنع  ابن مالك أن يكون عىل  ذكر املتعقِّ
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لم بأسامء هأالء الطائيي يف األبيات الثالثة واألربعي، لكنه مل يرّصح ع

بأسامئهم كام ينسب أحياًنا بعض األبيات إىل رجلن من العرب أو بعض 

 األنصار أو رجل من سعد مناة.

، منها:قلت  : الذي يمنع  من هذا أمور 

، بيًتا نسبه إىل -1 )الطائي(  أنا ال نكاد نجد يف مجيع شواهده، وهي آالف 

د هبا. فأما هذا البيت:  أو )رجلن من طيِّئ( إال يف هذه األبيات التي تفرَّ

ــَل باحلضــيض ونصـــ  نســتوقد النب

 

 ـــطاد  نفوًســا ب نــت عــىل الكــَرم   

. (1)هـ( يف )محاسته(451فهو لبعض بوالن  من طّيئ، رواه أبو متامن )ت 

كام نراه يفعل يف األبيات ومل ينسبه ابن مالكن إىل )الطائي( أو )رجل من طيئ( 

ه لغًة لطيِّئ: )... بل عىل لغة لطيِّئ كام قال  الثالثة واألربعي، وإنام قال بعد ذكر 

هم( شاعر 
ه إىل ذكر أنه لطائُي جميء   (2) وذكر البيَت، فأنت ترى أّن الذي جرَّ

: )قال  بيته عىل لغتهم. وفرق  بي هذا وبي أن يقول ابتداًءا من غري  سببن

طائي( أو )قال رجل من طيِّئ(. وإنام مل يذكر اسَم هذا الطائّي ألن أبا متامن مل ال

ه.  يسمِّ

د منسوبة إىل شعراء من  -4 أنَّه لو صّح هذا لرأينا أبياًتا من أبيات التفرُّ

قبائل أخرى فيقول مثاًل: )قال األسدي( و)قال البكري( و)قال الكاليّب( 

                                                           

 تح عسيالن.، 101/ 1( 1)

 .577/ 4( رشح التسهيل 4)
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ستأثَر طيئ بكلِّ هذه األبيات املنسوبة دون ونحو ذلك. وليس من املعقول  أن ت

واية وعن بالد طيِّئ، فال  ر عن زمن الرِّ مجيع قبائل  العرب   وابن مالك متأخِّ

عى أنه وارث  شعر  طيِّئ وأّن دواوينَهم آلت  إليه وحَده مَع أنَّه  ي مكن أن ي دَّ

ر ميالد ه.  ه وتأخُّ ها لنأي  دار  ك ال يمكن أن يصَل ولذلليس له من طيِّئ إال اسم 

وا  مي الذين مجع  ها إال من طريق العلامء املتقدِّ ها وأخبار  ها وشعر  إليه علم 

نوا هبا كأيب متام يف )محاسته( وكأيب سعيد السّكري،  أخباَر طيِّئ وأشعاَرها أو ع 

ل أشعار طيئ571فقد ذكر النديم )ت ، وكاآلمدّي (1)هـ( أنه عم 

هم وذكر أّن له خمتاًرا فيههـ(، فقد ذكر اّطالعه عىل531)ت ، (2) ديوان شعر 

. ثّم إن هذه األبياَت ليست كأحدن من  ر اخلفيِّ هم كام ترى باملغمَّ فليس شعر 

األبيات ألّن أكثرها شواهد  عىل مسائل نحوّية نادرةن. ومثل  هذه لو كانت 

فت  والستشهَد هبا نح ر  مها لع  وّيو مسطورًة يف عمل السكريِّ أو اآلمدي أو غري 

هم. ولو صّحت أيًضا لكان ينبغي أن تكون مستخرجًة من قصائَد كثريةن  عرص 

، فلو قلنا: إن كّل بيتن من الثالثة واألربعي من  فها أحد  قبل ابن مالكن ال يعر 

، ف ها أحد  يف  قصيدةن أو مقّطعةن فهذه ثالث وأربعون قصيدًة أو مقطَّعًة ال يعر 

   العاملي إال ابن  مالكن 

ر أ -5 عف والرداءة ما نجزم  به أهنا ال تصد  ّن هذه األبياَت فيها من الضَّ

                                                           

 ، تح أيمن سيد.257/ 1( الفهرست 1)

 ، تح عبد الستار فراج.25، 51( املؤتلف واملختلف ص4)
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. ثم إن هذه األبيات املنسوبة إىل الطائيِّ يشبه بعضها عن شاعرن قديمن مطبوعن 

بعًضا يف األلفاظ واألساليب واملعاين، فال تقبل دعوى أهنا لعّدةن من الشعراء. 

، فهذا ينفي  ثّم إهّنا تشب ه أيًضا األبيات األخرى غري املنسوبة  من هذه األوجه 

لت هذا ومثَّلت له يف   من الشعراء. وقد فصَّ
النفَي كلَّه أن تكوَن جلامعةن

 .(1)كتايب

د للقول  -2 ه مؤيِّ أّن االقتصار عىل نسبة بعضها إىل الطائيِّ دون غري 

ة والقرائن  كام بينّا آنًفا. ق  لسائر  األدلَّ  بالتدليس وجارن مَعه ومصدِّ

: أنَّ نسبَة الطائيِّ يف األبيات التي ال تعَرف قبل ابن مالك (2)اخلامس

، وهو بيت   ًة به، فقد نسَب أبو حيَّان أيًضا أحد األبيات إىل الطائيِّ ليست خاصَّ

 ألنه غري  موجود يف كتبه، 
ال ي عرف قبل أيب حيان وليس من أبيات ابن مالكن

 وهو:

ــل   ــرَّ باأله ــا ق ــرء عينً ــامثرإذا امل  ًي

 

عـــنَ ومل    باإلحســـان  كـــان مـــذمّما ي 

. فمن ما يّش بذلك غري نسبته إىل قلت  : هذا البيت  من وضع ابن مالكن

الطائّي لفظ )مثرًيا(، فإنه من األلفاظ القليلة يف الشعر القديم مع َتكرارها يف 

د كقوله:  أبيات التفرُّ

ــو  ــذي وه  ــرن إن ال  ال جيــود حــرن  مث

 

 ءبفاقــــةن تعرتيــــه بعــــد إثــــرا 

 
                                                           

 .35 -51( ص1)

 ( من األمور اخلمسة التي أجاب هبا املتعّقب.4)
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 ومعنى هذا البيت أيًضا قريب  من معنى البيت السابق 

 وقوله:

ــلُّ  ــرن ك ــز   مث ــاهر  الع ــه ظ  يف رهط

 

ـــــي    ـــــرن مه  وفق
ـــــةن  ز  وذي غرب

 وقوله: 

ا  ــذا مرجــوًّ ــا حّب ــريي  الســخي املث

 

 

عنى( فهو من األلفاظ اخلاملة يف الشعر القديم مع كثرة  ومنها لفظ )ي 

 .(1)ة ذلك يف كتايبدورانه يف أبياته. وقد سقت  أمثل

د أيب حّيان بإنشاده منسوًبا إىل الطائيِّ فقد  ب من تفرُّ أما ما ذكَره املتعقِّ

كنت ذكرت  يف كتايب أّن أبا حّيان رّبام أورَد يف رشحه كالًما أو أبياًتا منقولًة 

ها يف  بالنصِّ من )رشح التسهيل( أو غرَي منصوص عىل نقل ها ومع ذلك ال نجد 

ل( املطبوع. وتأويل  ذلك أّنه كان بي يديه أكثر  من نسخةن للمتن )رشح التسهي

ه يف إثبات تعدد نسخ املتن: ) ويوجد يف بعض وللرشح، يدلُّك عىل هذا قول 

باب معقود للتحذير واإلغراء وما أ حلق هبام... ومّلا  ن َسخ هذا الكتاب القديمة

 تعدد نسخ الرشح: . ويقول يف(2)رشح ما رشح من الكتاب أسقَط هذا الباب(

 .(3)من الرشح قول الراجز...( وقد أنشد املصنّف يف نسخة أخرى)

                                                           

 .23( ص1)

 .15/ 3( التذييل 4)

 احلاشية. 101. وانظر مزيد بيان لذلك يف كتايب ص57/ 5( التذييل 5)
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فهذا البيت  وإن مل ينصَّ أبو حّيان عىل نقل ه من بعض ن سخ التسهيل  فهو 

، وذلك أّن ناظر وقد أصبت  بحمد  اهلل شاهًدا ينفي الشكَّ يف هذامنه قطًعا. 

ه للتسهيل.  هـ( نقَله منسوًبا إنشاد ه373اجليش )ت إىل ابن مالك يف رشح 

ه من طريق ناظر  ه بنصِّ  من طريق رشحه املطبوع ثم أتبع 
وسأنقل  نصَّ ابن مالكن

 اجليش.

: )... وبقوهلم أقول قياًسا عىل سائر الفَضالت املنصوبة قال ابن مالك

ف ولصّحة ورود ذلك يف الكالم  الفصيح بالنقل الصحيح كقول  بفعل مترصِّ

 روم الضبّي:ربيعة بن مق

 .(1)وواردةن كأهنا...(

وبقوهلم أقول قياًسا عىل سائر : قال املصنّفوقال ناظر اجليش: )

ف ولصّحة ورود ذلك يف الكالم  الفصيح  الفَضالت املنصوبة بفعل مترصِّ

 كقول بعض الطائيي:بالنقل الصحيح 

ــا ــل  مثرًي ــرَّ باأله ــا ق ــرء عينً  إذا امل

 

عـــَن باإلحســـان  كـــان مـــذ   مّماومل ي 

 وكقول ربيعة بن مقروم الضبي: 

 .(2)وواردةن كأهنا...(

                                                           

 .575/ 4( رشح التسهيل 1)

. وانظر أيًضا مثااًل 550/ 1. وانظر أيًضا تعليق الفرائد للدماميني 4550/ 1( متهيد القواعد 4)

قا )رشح التسهيل( املطبوع  ما يف  لبعض األبيات التي سقطت من النسخ التي اعتمد عليها حمقِّ

ه. 115/ 2التذييل والتكميل   وغري 
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فقد تبيَّ إذن أن هذا البيت كان ثابًتا يف بعض ن سخ رشح التسهيل البن 

ا عىل أن ابن مالكن أنشَده يف كتابه  بدليل نقل  ناظر اجليش له ناصًّ
. مالكن

ا( ه جدًّ ب به و)استبعاد  ط  ما ال (1)وبذلك يبطل  تعلُّق املتعقِّ ي ستبَعد من ما مل ُي 

به علاًم، وتبيَّ بذلك أن ظنِّي فيه كان صائًبا وليس متكًئا عىل )سلسلة من 

 االحتامالت( 

،  (2)أما نسبة  البغداديِّ هذا البيَت إىل حّسان بن ثابت فهو وهم  َبحت 

فالبيت قد نسَبه قبَله ابن مالك إىل بعض الطائيي، وحّسان أنصارّي كام هو 

، وال ي عرف هذا البيت يف ديوان حّسان وال قبل ابن مالك. هذا مع ما معلوم  

يلوح عىل حميَّاه من دالئل الوضع وآيات الشَبه بينه وبي بعض أبيات ابن 

 مالك كام سبَق ت بيان ه.

│ 

  

                                                           

 .177( ص1)

 .41/ 3( رشح أبيات مغني اللبيب 4)
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 :التعليقة السادسة

 مناقشة االعرتاضات عىل دليل اللَّفظ

ب بعد   قتضَب اجلواب فيه اقتضاًبا يف لدليل اللفظ  فا (1)ثم عرَض املتعقِّ

( مع أّن دليَل اللفظ  ه األرقم 
صفحتي أو أقلَّ وانسلَّ منه كام )ينساب من مكمن 

هو عمود  هذه القضيَّة وهو أجىَل أدّلتها، وقد مددتُّ القوَل فيه حتَّى استغرق 

 صفحًة من الكتاب. 41ذلك 

ة التي تثب ت أن هذه ا ألبيات لرجلن إسالمُي وقد كنت  ذكرت  أّن من األدلَّ

م  ( متعّدًيا )وعمَّ دة كـ)عيَّ رن عن زمن االحتجاج  ما فيها من األلفاظ املولَّ متأخِّ

ب عن هذا هو أن هذه األبيات لشعراء  (2)الّشَء( ونحومها. فكاَن جواب املتعقِّ

عر، وذكَر  ع يف زمن االستشهاد بالشِّ مولَّدين ألّن من منهج ابن مالك التوسُّ

هلذا كاستشهاده بشعر بشار  بن بردن وأبان الالحقّي واملتنبي وأيب العالء  أمثلةً 

.  املعّري. وهلذا ليس غريًبا أن توجد يف هذه األبيات ألفاظ  موّلدة 

ب عىل طريقت ه يف العجلة  وقّلة التحقيق. قلت   : وهذه احلّجة أرسَلها املتعقِّ

. والرّد عليها من وجوهن: ّح بحالن  وهي ال تص 

يز التوسع يف االستشهاد  -1 ّح دعَوى أّن ابن مالك له منهج  جي 
أنه ال تص 

ه من النّحاة كابن الشجرّي بالشعر ، فمنهج ابن مالك يف ذلك كمنهج غري 

                                                           

 فام بعد. 175( ص1)

 .51( كتايب ص4)
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مها. واألسامء التي مّثل هبا من نقَل عنه  وريض الّدين األسرتاباذي وغري 

ب إّما أن يكون ابن مالك مسبوًقا إىل االستشهاد  هبا كبيت أبان الالحقّي، املتعقِّ

 السندّي، فقد استشهد سيبويه (1)فإنه من شواهد سيبويه
ن
. وكذلك أبو عطاء

، ومها متعارصان. وقد قال أبو بكر (2)أيًضا ببيت ي نسب إليه وإىل أيب اهلنديِّ 

: )كان فصيًحا(547األنباري )ت
ن
. ومنهم من أورَد ابن  (3)هـ( عن أيب عطاء

جهة التمثيل  أو االستئناس أو التخريج ال عىَل جهة مالك أبياًتا له عىل 

ي. وهذا معروف  من  م به. وذلك كاملتنبي وأيب العالء املعرِّ  امللز 
االستشهاد 

. ولو نظرَت يف كتبهم لوجدتَّ فيها أبياًتا قليلًة ت نسب  إىل بعض 
عَمل النّحاة 

 املوّلدين إلحدى العلل التي ذكرنا.

ب هذه األبياَت لفنّدناها بيًتا بيًتا. فأّما وقد أمجَل  ولو عرَض املتعقِّ

 الدعوى فن جمل اجلواب عنها.

إذا بَطلت الدعوى السابقة بَطل ما بني عليها، ولكنا نزيد عىل ذلك  -4

ن  فنذكر أيًضا من وجوه ردِّها أنَّ شعر املولَّدين هو يف الغالب جمموع  مدوَّ

، فلو صحَّ أن هذه األبياَت هلم  ه ينبغي أن يكون ابن مالك قد فإنمعروف 

فها  استأثَر باالّطالع عىل ثالثي كتاًبا أو عىل اثني عرش ألف قصيدًة ال يعر 

                                                           

 .115/ 1( الكتاب 1)

 .174/ 4، والشعر والشعراء البن قتيبة 57/ 4( الكتاب 4)

 .413، 411/ 1( الزاهر 5)
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 .(1). وانظر تفصيل هذا يف كتايبأحد  

5-  ، أّن من يقرأ األبيات متذّوًقا هلا يقَطع بأهنا أبيات ناظمن ال شاعرن

تّج  هبم وال لشعراَء مولَّدين  فليس من اجلائز أصاًل أن تكون لشعراَء قدماء ُي 

عر. ي الطَّبع يف الشِّ  صحيح 

أنَّ يف األبيات من الرباهي الظاهرة  يف ألفاظها ومعانيها ما يدلُّ عىل  -2

. وقد بينّا هذا يف غري موضع.  أن قائَلها رجل  واحد 

أهنا لو كانت صحيحًة لنَسبها ابن مالك كلَّها أو جلَّها إىل قائليها، إذ   -1

ته النسبة  غالًبا، وال سّيام أن االختالَف يف نسبة  شعر املولَّدين إىل أكثر من عاد

من شاعرن أقلُّ من االختالف يف نسبة شعر اجلاهلّيي واإلسالميي ألن 

. لة  مضبوطة   دواوينَهم يف الغالب حمصَّ

د، إذ  ما بال   -1  النّسبة بأبيات التفرُّ
أّن هذا ال يفرسِّ سبَب اقرتان سقوط 

؟ ك د هبا إال بضعَة أبياتن جمهولَة القائل  أليس كاَن من املنطق ّل األبيات التي تفرَّ

لو كانت هذه األبيات لشعراء موّلدين أن ينسَب بعضها ولو نصَفها أو ربَعها 

 ؟إىل قائليها

ها يف األبيات املعروفة قبَله عىل  ثّم ما بال  النسبة إىل الطائيِّ ال نكاد نجد 

د منسوبًة إىل الطائي؟حي نجد ثالثة   وأربعي بيًتا من أبيات التفرُّ

؟ نا أيًضا ال نجد  يف األبيات التي تفّرد هبا إال النسبَة إىل الطائيِّ  وما بال 

                                                           

 .41( ص1)
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ح ما ذكرت  من وضع ابن مالك هلذه األبيات وت بط ل  فهذه الوجوه  تصحِّ

ب.  ما احتّج به املتعقِّ

  َّب إىل ردِّ أحد أدل ة اللفظ، وهو دليل األلفاظ املرّكبة ثم انتقَل املتعقِّ

املكررة . وبيانه أّن يف أبيات التفّرد تراكيَب غرَي جارية جمرى األمثال تّكررت 

ا يف هذا العدد القليل بالنسبة إىل الشعر  كلِّه، فلو كان قائلها جمموعة من  بأعياهن 

لك. وقد الشعراء لكان من املستبعد ومن نوادر االتفاقات أن يتّكرر مثل  ذ

 .(1)ذكرت  عدًدا من األمثلة هلذا يف كتايب

ر لفظي )الروح( و)اجلسد( بعطف  ا تكرُّ وكان من األمثلة التي ذكرُت 

 الثاين عىل األول آخَر البيت  كقوله:

 يا ليَت شعري هل ي قضـى انقضاء نًوى

 

؟   فيجمـــَع اهلل بـــي الـــّروح واجلســـد 

 
 وقوله:

 أرجـــو وأخشـــى وأدعـــو اهلل مبتغًيـــا

 

ـــروح واجلســـد    ـــًة يف ال ـــًوا وعافي  عف

 
مها  .(2)وغري 

ب إال أن قاَل: )إن تكرار كلمتي الروح واجلسد قد  فام كان جواَب املتعقِّ

ه( وذكَر أمثلًة لذلك، واحًدا من شعر  ورَد عند أكثر من شاعرن بالرتتيب نفس 

                                                           

 .55( ص1)

 .20( كتايب ص4)
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 .(1)أيب متام وآخر من شعر ابن الرومي وثالًثا من شعر بّشار

ب هلذه احلّجة خطأ عجيب  وفهم  املت   فإنام مثيل ومَثل ه كمثل رجل قال عقِّ

آلخر: إنه من املستبَعد ومن نوادر االتفاقات بل يكاد يكون من املحال  أن 

رسن من األعراس  ثم يكون من  جيتمع ستُّ مئة رجلن من أفناء النّاس يف ع 

ه )عبد السميع بن نا  كلُّ واحد منهم اسم 
رص( مثاًل من غري  بينهم أربعة  رجالن

د يف  ج   بينهم. فقال اآلخر: استبعاد ك الجتامع هأالء غري  صحيح، فقد و 
اّتفاقن

جد يف اليمن  ه )عبد السميع بن نارص( وو  دمشق يف القرن السادس رجل  اسم 

 يف القرن العارش رجل  آخر  ُيمل هذا االسم 

رّبت  وقد أذكرت ني هذه املسألة طرفًة أوردها املرّبد، قال: ) ا أن وخ   قاصًّ

م عن احلديث يكثر   كان  وهو املسجد مّرًة يف هرم معه فاتفق حيان، بن هر 

 يا: له فقال هرم، يعرفها ال مرةن بأشياء بعد مرةً  حيان. بن هرم حدثنا: يقول

 له فقال قط. بّشء هذا من حّدثتك ما واهلل حيان  بن هرم أتعرفني؟ أنا هذا،

 رجاًل  عرش مخسة مسجدنا يف معنا ليصيّل  ئبك  إنهعجا من أيًضا وهذا: القاّص 

 بن هرم الدنيا يف ليس أنه تومهَت  فكيف حيان، بن هرم منهم رجل كّل  اسم  

ك حيان (  غري 
(2). 

ه )هرم بن   كلٌّ منهم اسم 
فاجتامع  مخسة عرش رجاًل اّتفاًقا يف مسجدن واحدن

                                                           

 .151( ص1)

 .321/ 4( الكامل 4)
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ها يف أ بة وتكّرر  ، حّيان( كاجتامع  بعض األلفاظ املركَّ بيات عّدُتا ستُّ مئة  بيتن

ق  بذاك قَت هبذا فصدِّ   فإن صدَّ

رة ، فمن العَجب أن يفهَمه  بة املكرَّ فهذا هو املراد  بدليل  األلفاظ املركَّ

 والردِّ 
ب مع أمهّيت ه فهاًم مغلوًطا وقد نصب نفَسه للمناقشة   املتعقِّ

│ 
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 :التعليقة السابعة

 ىمناقشة االعرتاضات عىل دليل املعنَ 

ب دليل املعنى . وهو الدليل  الذي يدلُّ عىل وضع هذه (1)ثم تناول املتعقِّ

األبيات من خالل النظر يف معانيها وما فيها من كثرة املعاين اإلسالمية 

ها ورداءُتا وغلبة التقرير الساَذج   ال تكاد تغادر 
دةن وانحصارها يف معانن حمدَّ

ه دون أن ُي  
ج فهمه إىل بيت قبله أو بعَده عليها واستقالل كلِّ بيت بنفس  و 

ه أو قريب  منه. ب ه له املعنى نفس 
 املعاين أي أن َيتبع البيَت بيت  آخر  بعق 

 وتساوق 

فه  ها شيوًعا ال نعر  ب عن كثرة املعاين اإلسالمية وشيوع  وقد أجاب املتعقِّ

ض به يف الّشعر اجلاهيل وال اإلسالمي أيًضا بقوله: )هذا الدليل منقوض بام ن ق

الدليل السابق، وهو أن من منهج ابن مالك التوّسع يف االستشهاد بالشعر، فقد 

استشهد بشعراء جاهليي وخمرضمي وإسالميي وموّلدين، فال غرابَة أن نجد 

ه الشعرّية معاين دينية(.  يف شواهد 

: وألنَّا نقضنا االعرتاض السابق فهذا الدليل  منقوض أيًضا ألّنه قلت

ه، وذلك أنا بينّا آنًفا ب طالن دعوى استشهاد بابن مالك بشعر شعراَء مبنيٌّ علي

ها عىل األقلِّ لشعراء (2)مولَّدين . وإذا كان ذلك كذلك فيجب أن يكون نصف 

هم. وهأالء لو  تّج بشعر  ها لشعراء إسالميِّي ُي  جاهليي وخمرضمي ونصف 

                                                           

 فام بعد. 151( ص1)

 من هذا النقض. 335( ص4)
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يها ووجدتَّ معانَيهم تصفَّحَت أشعارهم لوجدتَّ املعاين اإلسالمّية نزرًة ف

التي يتعاوروهنا ويأرزون إليها هي املديح واهلجاء والوصف والنسيب 

ونحوها، فلو كانت هذه األبيات  هلم لرأينا هذه املعاين هي األكثر ورأينا املعاين 

.  اإلسالمّية يف جنبها قليلًة غرَي غالبةن

ف  وحّتى لو سّلمنا جداًل بأنَّ كلَّ هذه األبيات لشعراَء م ولَّدين فإنا ال نعر 

يف الشعراء املوّلدين هذا التعلُّق الشديد باملعاين اإلسالمية كالتزّود ليوم القيامة 

. واقرأ مثاًل ديوان (1)وتذّكر املوت واألمر بطاعة اهلل والنهي عن أكل مال اليتيم

بشار وأيب نواس وأيب متام والبحرتي واملتنبي وأيب العالء فإنك جتد مصداَق 

 ك.ذل

  ب )أن من الطبيعي أيًضا أن الباحث ملا استصفى من ثم ذكر املتعقِّ

امت الشعر  شواهد ابن مالك الشعرية الكثرية أبياًتا غري منسوبة وليس هبا س 

اجلاهيّل فإنه واجد ال حمالة يف تلك األبيات املستصفاة كثرًة من املعاين الدينية 

لَّة وقّلة من املعاين غري الدينية، فالكثرة نا شئة من استبعاد الشعر اجلاهيّل. والق 

 .(2)ناشئة من األبيات غري املنسوبة(

فاع عن هذه األبيات من : قلت ب وهو يف غمرة محاسته للدِّ قد أقرَّ املتعقِّ

عر اجلاهيّل وأهنا ال تشاكل  سائَر  ر بأّن هذه األبياَت ليست من الشِّ غري أن يشع 

                                                           

 فام بعد. 10( انظر هذه املعاين يف أبيات ابن مالك ص1)

 .155( ص4)
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ه أين اسشواهد  النَّحو عر . أما زعم  تصفيت  هذه األبياَت واستبعدتُّ الشِّ

اجلاهيلَّ فأنا مل أفعل شيًئا من هذا، فإن كان يريد  تقسيمي األبيات قسمي قساًم 

منسوًبا إىل الوضع  وآخر غرَي مقطوع بوضعه، فاحلّق أن عدد األبيات التي تفّرد 

، وقد رأيت  أنّ  177هبا ابن مالك من ما عرضت ه يف الكتاب يبلغ 
من  بيتن

ة أن أستبعَد منها  ها ال كلُّها من  35اإلنصاف  والدقَّ بيًتا الحتامل أن يكون بعض 

ب، فجعلت ها يف قسم  ، وليس ألهنا جاهليَّة كام ذكر املتعقِّ أبيات االحتجاج 

 األبيات غري املقطوع بوضعها ومل أ دخلها يف البحث واملناقشة.

د بإقرار امل50فتكون إذن  ب ليست من الّشعر % من أبيات التفرُّ تعقِّ

ألينِّ كام ذكرت  قد استبعدتُّ ما ُيتمل أن يكون  اجلاهيل وال اإلسالمّي أيًضا

: )من  من شعر هذين العرصين  ال الشعر اجلاهيل وحَده  وهذا مبطل  لقول ه قبل 

منهج ابن مالك التوّسع يف االستشهاد بالشعر، فقد استشهد بشعراء جاهليي 

ه الشعرّية معاين وخمرضمي وإسالميي  وموّلدين، فال غرابَة أن نجد يف شواهد 

د. عر املولَّ ب هي من الشِّ  دينية(، فاحلقُّ أن مجيع أبيات القسم األّول بإقرار املتعقِّ

  ها ]أي قويل أنا[: إهنا تدّل عىل أن ه يف الصورة نفس  : )وقول  ثم قال بعد 

لو كان األمر كذلك لوجدنا يف العلم أغلب  عليه من الشعر. غري  مقبولن ألنه 

مقابل ذلك وفرًة من األلفاظ االصطالحية يف علمي  النّحو والترصيف عىل 

النحو الذي وجدناه يف نظمي ابن مالك األلفية والكافية الشافية كالقلة 
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 .(1)والكثرة والندرة والقياس واإلمجاع وما إىل ذلك(

استعامل مصطلحات     وذلك ألنه إن كان يريد  هذا إلزام  غريب  : قلت

النّحو بمعانيها االصطالحّية ال اللُّغوية فهذا ال يكون عادًة إال برضب من 

 . ومثل  هذا حًرى بابن مالكن أن التكلُّف والتملُّح، وهو نوع  من أنواع البديع 

ب منه كي ال يوَقف به عىل حقيقة وضع ه ألنَّ استعامل مصطلحات النَّحو  هير 

تجُّ بهبمعانيها ال ي عرف  عر الذي ُي  . ولذلك حَي أنشَد بيًتا من وضع ه يف الشِّ

ونسَبه إىل رجلن من طيِّئ نَعَته بقوله: )إسالمّي(، فقال: )قال رجل من طيِّئ 

 :إسالمي

ــــــيء إذا ـــــيقن باملس ـــــة ليح  ألّي

 

ـال(  ا سوء  مـا عم  ب الناس طرًّ
 (2)ما حوس 

ب املخاطب من أن يقول مثَل هذ  ا املعنى اإلسالمّي طائيٌّ كأنَّه خَّش تعجُّ

. تّج به، فالتمس نفَي ذلك ببيان أنه إسالميٌّ  ُي 

وإن كان يريد استعامل مصطلحات  النَّحو بمعانيها اللُّغوّية فإن هذه 

املصطلحات  قليلة  إذا قيست إىل املعاين التي يقصد إليها يف أبيات ه ، فال تكاد 

ي إال باإلبانة  عن قليلن منها.  ك نجد فيها عدًدا من مصطلحات ومع ذلتف 

مها من ألفاظ العلوم و)التعليق(  كـ)اإللغاء( و)اإلمهال( النحو والرصف وغري 

ر(  ر( و)املقدَّ و)احلال( و)الفاعل( و)الصّحة( و)املراعاة( و)الرّصف( و)التعذُّ
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الف( و)الَعزو( و)الدليل(  و)التابع( و)اإلغراء( )املن وط( و)االقتضاء( و)اخل 

كر( و)االحتياط( و)النّية(. ولوال كراهية و)التضمُّ  ن( و)االحتامل( و)الف 

 اإلمالل  لرسدنا أبياَُتا. وهذا َينقض ما اّدعاه املتعّقب.

  ب عن تساوق املعاين بأنَّ ذلك قد يقع  بي األبيات ثم أجاب املتعقِّ

 وهو:الصحيحة. وذكَر مثااًل عىل ذلك بيًتا أورَده ابن مالك من إنشاد سيبويه، 

ــه ــا ل ــن ال أخ ــاك، إّن م ــاك أخ  أخ

 

 ) ــالح  ــري س ــا بغ ــاعن إىل اهليج  (1)كس

ا للفراء أنشَد فيه: وأنَّه ذكرَ    بعقب ه نصًّ

 وأشــــبا عمــــري   مــــنهم قوًمــــا إنّ 

 قـــــا إذا بالوفـــــاء جلـــــديرون

 

ــــــرين  ه    م ــــــنهم ع  ــــــّفاح   وم  الس

ــالح   الســالح  : النجــدة   أخــو َل  السِّ
(2) 

افًقا يف املعنى كام هو ظاهر  ال َخفاء بهوزعَم أن بي هذين البيتي تو 
(3). 

، بل بينَهام اختالف  ظاهر  ال خفاء به يف املعنى: قلت ، وهذا غري  صحيحن

الح فيهام، فالبيت األول ُيضُّ فيه الشاعر عىل  َب ذكر  السِّ وإنام غرَّ املتعقِّ

قدان الّسالح ه، ثّم شّبَه ف قداَنه بف   ودِّ
يف احلرب.  االستمساك  باألخ  وحفظ 

هم عىل الوفاء والنَّجدة  إذا قامت  والبيتان اآلخران يمدح  الشاعر قوًما أو ُيضُّ

الح.  احلرب  وتداعى الناس إىل السِّ
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، في حَمل  ولو سّلمنا جَداًل بأنَّ بينهام توافًقا يف املعنَى فإنَّ هذا مثال  واحد 

، وقد تفعل  املصادفة  أحياًنا أعجَب من  هذا كام نَرى يف الواقع، عىل املصادفة 

ولكن ذلَك ال يكون إال يف الغاية  من النُّدرة ، فأّما ما نراه من التساوق  بي 

 يف األلفاظ واملعاين فأمثلت ه كثرية  ذكرت  بعضها يف الكتاب. 
أبيات ابن مالكن

.  وذلك من ما يأَبى دعَوى املصادفة 

 ب عن احتجاجي باستقالل كلِّ ب يتن من أبيات ابن ثم أجاب املتعقِّ

 مالك بمعناه بطعن ه يف بيتي  منها، ومها قوله:

نـــا  بكـــم  األكـــابر  واألصـــاغر  فخر 

 

ــــا  ــــزال  معرتفين ــــذاَك ن ــــًدا ب  أب

 وقوله: 

ــي ــوم  جتيبن ــأل والرس ــذتُّ أس  فأخ

 

 ويف االعتبــــار إجابــــة وســــؤال   

ين فذكر أّن الضمري يف البيت األول يعود  إىل بيتن قبَله، وذكر أن الثا 

 .(1)مرتبط  ببيت قبَله أيًضا

، فإنَّ هذين البيتي ليس هذا ما أردتُّه باستقالل  كلِّ بيتن بمعناه: قلت

. وعدم  معرفت ه بمن 
هام السامع  من غري  حاجةن إىل بيتن قبلهام غري  مذكورن يفهم 

ه له، فمن البيِّ 
ل ال خي  لُّ بفهم  أن يعود  إليه ضمري املخاَطب يف البيت األوَّ

ا هلم  الشاعر يمدح  قوًما بأّن كبرَيهم وصغرَيهم فخر  له وأّنه لن يزاَل مقرًّ

بذلك. ومع ذلك مل تطمئّن نفس ابن مالك حتَّى قال قبَله: )ومنه قول رجل من 
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) . وهذا من قرائن  وضع ه ألّن العادَة يف (1)طيئ خياطب عليًّا وسائر بني هاشمن

حاح أن ال يقدِّ   النّحو الصِّ
تاج شواهد  م النّحاة  هلا بمثل  هذا اإليضاح  الذي ال ُي 

 إليه أصاًل. هذا غري  نسبت ه إىل رجلن من طّيئ. وهي قرينة  أخرى.

ا، فالشاعر يذكر  أنه مرَّ بدارن فأخذ  وأما البيت الثاين فمعناه ظاهر  جدًّ

ها. ا فال جييب ه إال رسوم   يسأهل 

أن ال يكون خرًبا مل ي ذكر مبتدؤه  ولكنَّ مرادي باستقالل  كلِّ بيت بمعناه

ه أو نحَو ذلَك.  ق  ا وجمروًرا مل يذكر متعلَّ  مل ي ذكر فعل ه أو جارًّ
أو جواب رشطن

 ومّثلت  له يف الكتاب بشاهد  سيبويه الصحيح:

، إهنــا  قــىَل دينَــه واهتــاَج للشــوق 

 

ــوج    ــوق إخــواَن العــزاء َهي  عــىل الّش

ومن اهلَيوج  حتى تراجَع ديوان فإنك ال تعرف من الذي قىَل دينَه  

 .(2)الشاعر  

 ومنه أيًضا شاهد  سيبويه:

ــــًدا ــــا أح ــــرى هب ــــةن ال ن  يف ليل

 

 (3)ُيكـــــي علينـــــا إال كواكب هـــــا 

 . ه كثرية  معروفة  مها من شواهد سيبويه وغري   ونظائر 
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 :التعليقة الثامنة

 مناقشة األمور التي تنفي الوضعَ 

ا تثبت بعد إذ  حاول املتعّقب الطعن يف أ ة الوضع ذكر أموًرا يرى أهنَّ دلَّ

 .(1)عدَم الوضع

فمن ذلك أّن هناك مسائَل ارتضاها ابن مالك من جهة القياس، لكنّه مل 

جيزها لعدم ثبوت سامعن عن العرب فيها كقوله: )ولو قيل: محون يف حم مل 

ع( م  يمتنع، لكن ال أعَلم أنه س 
، وقوله: )... وما رووه حسن  لو عضده سام (2) ع 

 وغري  ذلك. (3)لكن الّسامع فيه مل يثبت، فكان األخذ به ضعيًفا(

قال املتعّقب: )فلو كان ابن مالك صانًعا هلذه األبيات عىل ما قطع به 

ه من ذلك لصنع هلذه املسائل أبياًتا. أفليس القادر  الباحث دون أن يمنعه ضمري 

 القليل يف مثل هذا؟(.عىل صناعة الكثري من األبيات قادر ]كذا [ عىل صناعة 

اه إليه القياس قلت  أبياًتا لتقوية رأيه الذي أدَّ
: ال يلَزم من وضع ابن مالكن

يف بعض املسائل  أن يعمَّ هبذا كلَّ مسألةن من هذا القبيل فيضَع هلا بيًتا أو أبياًتا 

ها. وذلك أّن املسائَل التي يرى ابن  مالك القياَس مقتضًيا جلوازها أو  تعضد 

ا بي منع   ة اقتضاء القياس لذلك فيها وتتفاوت  أيًضا يف شهرُت  ها تتفاَوت يف قوَّ
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النّحاة واختالف هم فيها واحتياج الناس إليها، فمثل  إجازة القياس لـ)محون( يف 

 أمر  هّي  لندور هذه املسألة وقّلة االحتياج إليها وعَدم  ذكر مجيع 
رأي ابن مالكن

، وإنام النحاة أو أغلب هم هلا، فال بواعث عىل وضع بيتن فيها ضعيفة  أو معدومة 

. ولذلك نرى ابن  تقوى البواعث  إذا كانت املسألة  مشهورًة واخلالف  فيها دائر 

مالكن يف بعض املسائل  ُيَمى حّتى جيعل بيَته املوضوع دلياًل عىل صّحة 

 دلوي. حسنًا ذلك فريى األخفش احلسن أبو االستعامل. وذلك كقوله: )وأما

 :الشاعر قول   استعامل ه صحة عىل

ــا ــك  ملغًي ــال ت ، ف ــبن ــو هل  ــري  بن  خب

 

 ) ـــُي إذا الطـــري  مـــّرت  ب
ـــَة هل   (1)مقال

م يف بعضها أّن كالمه من املسموع عن العرب فيقول: )وأيًضا فإن   ويوه 

، فال يمتنع ثبوت ه مجلًة  وقوع اخلرب مفرًدا طلبيًّا نحو: كيف أنت؟ ثابت  باّتفاقن

بالقياس لو كان غري مسموع. ومع ذلك فهو مسموع شائع يف كالم  طلبّيةً 

 العرب كقول رجل من طّيئ:

ه كيــف يســلو  قلــب  مــن عيــَل صــرب 

 

؟(  ـــرام  ـــةن وغ ـــاَر لوع ـــالًيا ن  (2)ص

ق األلف   قه من الواقع، فمن الناس مثاًل من يرس  وهلذا شواهد  تصدِّ

ليون، ولكنّك لو غل طتَّ يف حماسبته
فزدتَّه ريااًل أو ريالي  لرّدمها  واأللفي وامل 

وذلك أنه كلَّام قوَي الدافع  أو اشتدَّ داعي التنافس حتّركت الرغبة  يف إليك. 
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عل .الف   . وهذا أمر  معروف 

  ب عىل امتناع وضع ابن مالك هلذه األبيات بحّجة ثم احتّج املتعقِّ

ثر مع أن أخرى، وهي أن ابن مالك ساق يف أحد عرش موضًعا بيتي أو أك

 .(1)الشاهَد يف بيت واحد منها. وذكَر مثالي لذلك

ألنَّه لو كان  بل هذا دليل  عىل العكس، وهو وضعه هلذه األبيات: قلت

ه الكتفى بذكر البيت ذي الشاهد  كام هي عادة  النحاة  يف ذكر  نقَله عن غري 

الكلمتي كام شواهد النحو، حّتى إهنم ربَّام اكتفوا بنصف  البيت، بل بالكلمة و

ج إىل (2)يفعل أبو عيل الفارك أحياًنا ، وال سيَّام أّن فهَم هذه األبيات  ال ُيو 

 قبَلها. فمثال ذلك بيت  ابن مالك:
 أبياتن

 موَلًعـا واملجـدَ  احلمدَ  ُتَوى كنَت  إذا

ـــَت  ـــا وإن ولس ـــاكَ  أعي ـــادةً  أب  جَم

 

 براشـــد   فلســـَت  َغـــُي  ذي بأفعـــال   

م مل إذا ـــر  ـــا ت ـــلفاه م ـــد  بام أس  (3)ج 

فالشاهد  يف كلمة )أباك( يف البيت الثاين. وهو مستغنن متاًما عن ذكر  ما  

 قبَله.

ه دليل  عىل أنَّ هذه األبيات من وضع ه. وذلك أنَّه مل يتهّيأ له  فهذا وأمثال 

ل ه  ف إليه أي كام نقول )ي دخ 
زل   قبله ي 

ل إىل بيت الشاهد  إال بوضع بيتن التوصُّ
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. ولو كاَن منقواًل يف جوِّ هذا املع نى(. وألّنه من وضع ه أورَده مع بيت الشاهد 

ه، وهو  من كتابن الطَّرَحه واكتفى ببيت الشاهد. وهذا راجع  إىل ما سبَق ذكر 

قُّ عليه  أنَّ من بيِّنات الوضع  استقالَل كلِّ بيتن بمعناه ألن الواضع املفتع ل يش 

م  به أنَّه مس
تلٌّ من قصيدةن أو أبياتن متالمحة  األجزاء أن يضَع بيًتا عىل وجهن يوه 

الًّ ال ارتباَط له بّشء قبله وال بعَده،  . وهلذا يضع البيت مستق  متَّحدة الغرض 

ل عن حذف ها  عه ذلك إال بنظم بيتي أو أكثَر نظَمها، ولكنَّه قد يغف  فإن مل يطاو 

 ىل نظم بيت الشاهد.وإسقاط ها مع أنَّه إنام احتاج إليها ليتمّهد له الطريق هبا إ

ه جَمرى  ، وكان جيري من نفس  عر كان سهاًل عىل ابن مالكن عىَل أنَّ نظم الشِّ

 
ن
ةن أو عناء ، يدلُّك عىل هذا (1)الّطبع والغريزة من غري أن يلَقى يف ذلك كثرَي مشقَّ

ا.  ه من كثرة منظومات ه جدًّ ل عليه ما يصع ب عىل غري  ومن شأن من يسه 

َل هبا، ورّبام التذَّ بمزاولت ها املواهب  واملَلكات   . وقد رصَف ابن مالكن أن ُيتف 

د،   األبيات، وهي أبيات التفرُّ
. فلاّم وضَع مئات  هذه املوهبَة إىل النظم العلميِّ

عر  تجُّ هبا وخارًجا عن ّما أل َفه واعتاَده من ش  حماكًيا هبا أبيات العرب  التي ُي 

ًضا رحًبا النظم  اجلافِّ إىل لونن غريضن أن   ، وجَد فيه متنّفًسا مديًدا ومعر  فن

. وهذا التأويل  يفرسِّ لنا  ه ما ضيَّقه عليه النظم  العلميُّ
ع فيه من جمال  نظم  يوسِّ

زها الشاهد   عو  عر يف مسائَل ال ي  ه أحياًنا أبياًتا من الشِّ مها وضع  أمرين  أحد 

ه بيتي أو أكثَر مع  . واآلخر وضع  أن الشاهَد يف واحدن الرّصيح  عن العرب 
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 منها.

وهبذا تتبّي عّلة وضعه لبيت أو بيتي مع بيت صحيح النِّسبة إىل تأّبط 

ا. وهي:  رشًّ

ـــلمى ـــري س فت  بغ
ـــغ  ـــبني ش   أحتس

ـــنًا ـــي  حس ـــل الثقل ـــلمى أكم  وس

ــــا ــــّراء الثناي ــــرط غ ــــاف  الق   ن ي

 

ــــــيم    ــــــة  ُت ــــــلمى يب متّيم  وس

ــــــم   ــــــر  وري ــــــا قم  ويف أثواهب 

ــــي ــــم ن  ــــاء  ونع ــــد للنس  م  ورئ

ا(. والبيتان اللذان قبَله من وضع ه  فالبيت الثالث  لـ)تأّبط رشًّ
(1). 

  ب أيًضا عىل براءته من الوضع بأنه لو كان )صانًعا ثم احتّج املتعقِّ

هلذه األبيات لكان مزّكًيا لنفسه بأسلوب فُج( لنسبته بعض األبيات إىل )رجلن 

وجعل ه  (2)لن )من أئمة العربّية(من فصحاء طيِّئ( ونسبت ه إنشاَد بعضها إىل رج

ب ألمرين:(3)بعَضها )من أفصح النظم(  . وهذا ممتنع  عند املتعقِّ

د أن يفعَله عامل جليل  كابن مالك.األول  : غرابة  هذا األمر، إذ يبع 

ه الثابت عنه، ذلك أن املستقرَي لكتبه جيد أنه ال الثاين : مناقضت ه لكالم 

ي نفَسه. ومّثَل لذلك  ه يف ألفّيت ه:يزكِّ  بأمثلة منها قول 
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ـــخط   ـــري  س  ـــا بغ ــــي رًض  وتقتض

ــــبقن حــــائز  تفضــــيال ــــو بس  وه

 وافـــــره  
 واهلل يقضــــــي هببـــــاتن

 

ـــــط    ـــــن  مع ـــــَة اب ـــــًة ألفي  فائق

ـــــيال ـــــائَي اجلم ـــــتوجب  ثن  مس

 اآلخـــــره  
 يل ولـــــه يف درجـــــات 

 ودعاؤه له بام ُيّب لنفسه وعدم  تبّجحه وعدم   
فإثبات ه السبَق البن معطن

 وبأنه من أئّمة العربيَّةانتقا
ه نفَسه بالفصاحة  ه مناقض  لوصف  ه من قدر   .(1)ص 

ه فهذا نصُّ قول ابن قلت
: أما األخري، وهو جعل ه أحَد األبيات من نظم 

مالك، قال: )االتصال ثابت يف أفصح الكالم املنثور... ويف أفصح الكالم 

 املنظوم كقول الشاعر:

ـــــّزة   ـــــه ع ـــــن كان ـــــاري م  جل

 

ـــال ا  (خي  ـــل  ـــا أو أج ـــُم هب ـــن ع  ب

َمل عىل أن املراَد أّن كالمه )أفصح الكالم املنظوم(، فإنه   وال جيب أن ُي 

مل عىل  د فيها هذا االعتقاَد، ولكنّه ُي 
ه فال يمكن أن يعتق  ه يف نفس  مهام بلَغ رأي 

أّنه أراد أن أفصح الكالم املنظوم الذي ورَد فيه ذلك األسلوب نظري  هلذا 

، فكا  يف قوله: )كقول الشاعر( مشبِّهة ألفصح املنظوم ببيت ه من البيت 
ف التشبيه 

، لكن ليس فيه  . وهذا تدليس   األسلوب النحوي الوارد فيه فحسب 
جهة 

 .(2)تزكية  

أما نعت ه نفَسه بالفصاحة وبأّنه من أئّمة العربّية فأنا ال أستبعد  أن يرى ابن  
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ا مالكن نفَسه كذلك، بل من قرأ سريَته وعر َم أنَّ هذا شبيه  جدًّ
َف أخباَره عل 

. وعندي  ( كام يقول ابن  الروميِّ باعه، )وبعض  الّسجايا ينتسبَن إىل بعض 
بط 

ق لذلك، وذلك أهّنم ذكروا أّن ابن مالك قّدم لصاحب دمشَق  الدليل املصدِّ

 . ونقل(1)وباحلديث إنه أعلم الناس بالعربّيةق ّصة يقول فيها عن نفسه: 

 تسهيل من عىل كراريس رأيت ما غريب )من: هشامن أنه قال ابن عن السيوطيُّ 

 الفقري صورة قّصةن رفعها أواخرها يف مالك بن الدين مجال الشيخ بخط الفوائد

 جنوده، اهلل أّيد السلطان إىل وي نهي األرض يقّبل: مالك بن حممد ربه رمحة إىل

 وفنون واللغة النحوو القراءات بعلوم زمانه أهل أعرف أنه سعوده، وأّبد

عينه أن وأمله. األدب  اهلل خّلد الشياطي، ومبيد السالطي، سيد من نفوًذا ي 

لكه، لكه، واملغارب املشارق وجعل م   املستفيدين، إفادة من بصدده هو ما عىل م 

ياله، همَّ  تكفيه بصدقةاملسرتشدين،  وإفادة  صالح يف التسّبب عن وتغنيه ع 

 من الدولة أن مع الكفاية هبا تتيرس عناية النارصية لةالدو يف كان فقد حاله،

 والبسيط. الوسيط من واخلالصة املحيط، البحر من كجدول الظاهرية الدولة

 عن هبا وكشف وعموًما، خصوًصا النارصية الظاهرية الدولة هبذه اهلل نفع وقد

فمن  ملموًما، يكن مل ما الدين شَعث من هبا ومل غموًما، أمجعي الناس

 حمروًما، مع غائبا عنايتها يمي وعن خرياُتا مزيد من اململوك كون العجائب

مامها، بمراعاة املوالي وأقوم بدوامها، للدعاء املخلصي ألزم   من أنه ال  ز 
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 مبذولة وأيادهيا ظاهرة، قاهرة أنصارها وسيوف زاهرة، أنوارها برحت

  (1)وآله( بمحمد مقهورة، خمذولة وأعادهيا موفورة،

ه نفَسه بأنه أعرف أهل زمان ه بعلوم القراءات والنحو و أنت ترى مع وصف 

لـه إليه. ة رضاعت ه للسلطان وتذلُّ  واللغة وفنون األدب شدَّ

ه نفَسه بأنه من  فهذه الصفات التي وصَف هبا نفَسه أعظم  من وصف 

 الفصحاء وبأنه من أئمة العربّية. وقد كان يف غنًى عن )مثل تلك األلفاظ التي

ب   (2)ال يقبلها أصاغر الطالب( كام يقول املتعقِّ

ك أيًضا عىل هذا ما ذكره الصفديُّ من أنه )حكي  يوًما كانَ  أنه عنه وأزيد 

 ما له: وقال أمرد عليه فهجم املوسى فيه يستعمل مكانن  يف اعتزل قد احلامم يف

وإن . وهذه احلكاية  (3) (عليه تقعد الذي املوضع لك أكنس له: فقال تصنع؟

ا للثبوت أيًضا وخاصة أنه ذَكَر  استبعَدها الصفديُّ فإن هذا ال َينفيها الحتامهل 

 أن هذا )ليس مستبعًدا من لطف النحاة وطباع أهل األندلس(.

ومل أكن أحبُّ ذكَر مثل  هذه األخبار ألّنه مل يكن من طّيتي وال مّهي يوًما 

، ولكن تتبُّع معايب العلامء والتامس أخطائ هم إال أن أ خَشى رضَرها عىل العلم 

ب إىل  ك القطا لناَم( إذ  اضطّرين املتعقِّ )رشٌّ ما أجاءك إىل خمّة عرقوب( و)لو ت ر 
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د  ذلك بغّلوه يف الثناء عىل ابن مالك ونفي  كلِّ قادحن أو َعيبن عنه بمجرَّ

 استغراب ه أن يكون ذلك فيه 

هم عليها معرو م وتزكية  بعض العلامء أنفَسهم وثناؤ  ف  ثابت  يف مؤّلفاُت 

، فإنه ينطبق  عليه ما وصَف به  هم. وخذ مثااًل عىل ذلك السيوطيَّ
وترامج 

ب ابن مالك من أنه )العامل اجلليل الذي له من اإلخالص يف العلم دالئل  املتعقِّ

مة كتابه )رشح شواهد املغني(: )فإن لنا (1)ال ت نكر( . ومع ذلك يقول يف مقدِّ

اللبيب البن هشام مسامًة بالفتح القريب أودعت ها من الفوائد حاشيًة عىل مغني 

ما لو راَمه أحد  غريي مل يكن له إىل ذلك سبيل  والفرائد والغرائب والزوائد 

. وهذا ليس ثناًءا عىل النفس، بل هو فوق الثناء ألّنه جعَل (2)(وال فيه نصيب  

ب )ال يقبله أصاغر ما صنَعه معجًزا للناس مجيًعا. وهو أمر  كام يرى املت عقِّ

.  الطالب(. وأمثلة  هذا كثرية  مبذولة 

ه أّن هذا ليس مستغرًبا  ه ومن كالم غري  فقد أثبتنا من كالم ابن مالكن نفس 

.  من صنيع أهل  العلم 

ب بمناقضة هذا لكالمه الثابت عنه يف مصنَّفات ه  أما احتجاج  املتعقِّ

حلقُّ أنه ليس يف هذه املقالة ما يدلُّ عىل فاكمقالته عن ابن معطن يف صدر ألفّيت ه، 

لُّ عىل خالف ه ألّنه إنام أعطى ابَن معطن السبَق التواضع   ، بل قد يكون فيها ما يد 
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ه ومدافعت ه أصاًل. ولو أنكَره ألنكر  . وهذا أمر  ليس يف طوق أحد إنكار  الزماينَّ

ق عليه مع أنه  ثمّ أمًرا تارخييًّا ثابًتا، ويف هذا ما يستخرج  السخرّية.  حَرَمه التفوُّ

  أرأيَت لو أن رجاًل أّلف كتاًبا يف النّحو الغاية  التي عليها يتنافس  املتنافسونَ 

السبق إىل تأليف كتاب واسع يف النحو، ولكن كتايب  فضل  عيّل : )لسيبويه وقال

 أفيكون هذا منه تواضًعا وغمًطا للنفس أم هو أقرب  إىل (يفوق ه جودًة وإتقاًنا

ح والثناء عىل النفس؟  التبجُّ

كي عن أيب بكر بن  وإنام املثال  الصحيح للتواضع وغمط النفس ما ح 

قرأ عليه كتابه )األصول( الذي صنّفه، فمّر فيه باب  استحسنه  الرّساج أنه كان ي 

فأنكر عليه أبو بعض احلارضين فقال: )هذا واهلل أحسن  من كتاب املقتضب(. 

، وكان كثرًيا ما يتمّثل يف ما جيري له ل هذابكر ذلك وقال: )ال تق . ومتثََّل ببيتن

 من األمور بأبيات حسنة، فأنشد حي إذن:

 ولكن بَكـت قـبيل فهـاج يَل الب كـى

 

م  ب كاهــا فقلــت:    (1)الفضــل  للمتقــدِّ

 

 

 

 

 

 

مة )مقاماته(: )هذا مع اعرتايف بأن  ه أيًضا قول  احلريرّي يف مقدِّ ومثال 

 سّباق غايات، وصاحب آيات، وأن املتصّدي بعده إلنشاء البديَع رمحه اهلل

ال يغرتف إال من ف ضالته، وال يرسي ذلك مقامة، ولو أويت بالغة قدامة، 

، فأقرَّ له بالسبق الزمايّن، وأقّر له أيًضا بالّسبق  يف الصنعة (2)(املرسى إال بداللته
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 عىل سبيل التواضع.

 هذه النصوص تناقًضا فإّن هذا قد يرجع عىَل أّنا لو سّلمنا جداًل بأّن بي

ِّ وبي خاّصت ه وحي يأَمن املّطل َع عليه  إىل أن اإلنسان قد يقول  يف الرسِّ

ه عالنيًة وعىل املأل من الناس. وهلذا شواهد  نعرف ها يف  واملستقفَي له ما ال يقول 

حة وبأنه من الواقع. في مكن إذن عقاًل وواقًعا أن ينعَت ابن مالك نفَسه بالفصا

عَرف أنه  وًقا يف كالمن مدلَّسن فيه بحيث  لن ي  أئّمة العربّية إذ  كان هذا النعت  َمس 

يريد  بذلك نفَسه. وإذا كان قد كتَب رقعتي يذكر  فيهام أنه أعلم الناس بالعربّية 

مع اطِّالع بعض الناس عىل ذلك منه، فكيف ي ستبَعد أن يقوَله يف كالمن يغلب  

عَلم أنه يريد به نفَسه؟ وها هو ذا أيًضا ُيطُّ من كتابي من  عىل ظنّه أنه لن ي 

ها ويغضُّ من قدر صاحَبيهام، ومها 
ه وأنفع  أشهر  متون النَّحو املتعاَورة يف عرص 

ل( للزخمرشي، و)الكافية( البن احلاجب )ت هـ(، فيقول عن ابن 121)املفصَّ

( : ه بابن احلاجاحلاجب يف ما حكاه عنه الصفديُّ ل، نحو   من نحو   املفصَّ

ل وصاحب   ه (1)(نحويٌّ صغري   املفصَّ ه يف بعض جمالس    وهذا الكالم الذي يقول 

ه ليّطلع عليها الناس لو  خمالف  ملا ذكَر به ابَن معطن يف ألفّيته التي كتَبها بنفس 

ه له ثناًءا عليه أو تواضًعا وهضاًم للنفس.  سلَّمنا أصاًل أنَّ يف ذكر 

 ب أيًضا عىل براءة ابن مالك من وضع هذه  ومن ما احتَج به املتعقِّ

األبيات أن املّطلع عليها )جيد بكّل وضوح اختالًفا كبرًيا يف ما بينها من حيث 
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عتَقد البتَة أن قائَلها  سهولة األلفاظ وجزالتها وضعف األسلوب وقّوته بام ال ي 

 رجل  واحد  هو ابن مالك، فالذي يسمو فيقول مثاًل:

هــا ال يرقــأمــ  ا بــال  عينــك دمع 

 

ـه ال هيــدأ؟   وحشــاَك مــن خفقانـ 

 

 

 

 

 

 

 ويقول:

 لوال ابن أوسن نأى ما ضيم صـاحب ه

 

ـــَذر    ـــن  وال ح ـــه وه ـــا وال ناَب  يوًم

 

 

 

 

 

 

 ... فإنه من غري املعقول أن هيبط فيقول:

ــو مل ــذي ه ــأ ريب، وال ــاء أنش ــا ش  م

 

ـــدا  ـــًئا أب ـــراه ناش ـــَت ت ـــأ فلس  يش

 

 

 

 

 

 

 ويقول:

ـــد ــــ ج  ـــا العب ـــإنني أهي ، ف ـــون  بعف

 

ـــري    ـــي فق ـــا إهل ـــو ي ـــد  إىل العف  ـ

 

 

 

 

 

 

)...(1). 

عر، قلت ب منحوس  احلّظ من معرفة الشِّ فليس يف : من البيِّ أّن املتعقِّ

. وكذلك مجيع أبيات ابن مالك وال هذين البيتي يشء  من السمّو كام يزعم

رة، فال جتد فيها صورًة أستثني، بل هي نظم  بارد  ملعانن مطروقة مبتَذلة م كرَّ

طريفًة وال معنًى بديًعا وال ن كتًة مستمَلحًة، مع تناهيها أحياًنا إىل الغاية  يف 

، فالبيت األول مثاًل: )ما بال عينك( مل يزد فيه عىل أن سأل  الركاكة  واملعاظلة 

 نفَسه عن رّس بكائه الذي ال ينقط ع وخفقان  قلب ه الذي ال هيدأ. وهذا معنًى

                                                           

 .401( ص1)
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عر. . وهو يشب ه نظم املبتدئي يف قرض  الشِّ  َخَلق  بالن

د  ابن أوسن عن صاحب ه مل ي ظَلم ومل يضع ف  ع  والبيت الثاين يذكر  أنه لوال ب 

د  ليس فيه يشء  من البالغة  وال السمّو املزعوم   هذا  ومل ُيذر. وهذا إخبار  جمرَّ

ّعظم به شأن  ب عد   ابن أوسن هذا وي ستدّل به عىل مع أّن )احلذر( ليس من ما ي 

 مكانت ه من النرصة والنجدة 

 أين هذا مثاًل من قول  فاطمة بنت األجحم ترثي أباها:

ـــه ـــَت يل جـــباًل ألـــوذ بظلِّ  قـــد كن

ـــي ـــذليل  وأتق ـــاليوَم أخضـــع  لل  ف

 

ـــأجرد ضـــاح    ـــي أمشــــي ب  فرتكَتن

 (1)منـــه وأدفــــع  ظـــاملي بــــالّراح  

 ه:أو من قول أخت الوليد بن طريف ترثي 

ـــا ـــع، وليتن ـــدان الربي ـــدناك ف ق  فق

 

ـــألوف    ـــا ب   (2)فـــديناَك مـــن دمهائن

 

 

 

 

 

 

ا: )ف قدان الربيع( كلمة  بكلِّ أبيات ابن مالك   وقوهل 

بيد الطائيِّ يرثي ابن أخته:  أو أين هذا من قول أيب ز 

ـــاحي  غـــري أن اللجـــالَج هـــّد جن

 

ـــعيد    ـــأعىل الص ـــه ب ـــوَم فارقت   (3)ي

 

 

 

 

 

 

ور  بقرب املوىل والصاحب، فهو كاجلبل الذي ي الذ فهكذا يكون الشع

، وكاجلناح  بظّله، وكالربيع  الذي به حتيا الّدنيا ويفيض الّرزق  وتلّذ األعي 

                                                           

 .221، 222/ 1( محاسة أيب متام 1)

 .111( الوحشيات ص4)

 .140( االختيارين لألخفش ص5)



             
 

799 
 

قدان الّربيع أو  قدان اجلَبل أو كف  عتَمد. وأثر  ف قدانه كف  نَهض وعليه ي  الذي به ي 

عر  فأما أن جيعَل م َك الشِّ قدانه أنه صار ينوب ه كهدِّ اجلناح   فهذا لعمر 
ن أثر  ف 

عر وليس فيه من السمّو مثقال حّبة من  را بالشِّ احلذر  فهذا معنًى فسل  منبتُّ الع 

 خردلن 

 ابن مالك شيًئا من هذه املعاين اجلَزلة  البديعة ؟
 فانظر هل جتد يف أبيات 

ر معروف  يف أبيات ابن مالك كقوله:  وهذا املعنى أيًضا مكرَّ

ًداحاربت  عنك  همقد كنـَت  ع   حتـذر 

 

ـــا بـــال حـــَذر     فنلـــَت يب مـــنهم  أمنً

 

 

 

 

 

 

 وقوله:

ــم  ك ــد عمَّ ــاكم  ق ــداأتين ــذر  الع   ح

 

ـــرا  ــدموا نص ــا ومل تع ــا أمنً ــتم بن  فن ل

 

 

 

 

 

 

مها.  وغري 

ووازن  أيًضا بي قوله يف البيت قبل األخري: )فنلَت يب منهم  أمنًا( وقوله 

رة. وهي من يف البيت األخري: )فنلتم بنا أمنً  ا(، فإنه من األلفاظ املرّكبة املكرَّ

ة الوضع أيًضا   .(1)أدلَّ

                                                           

( بقي أن أنّبه عىل كثرة ما وقع فيه املتعّقب من األخطاء النحوية واللغوية واإلمالئية وإىل أخطائه 1)

ال موضع الشاهد يف أيًضا يف رواية األبيات وضبطها بحيث  أدَّى ذلك إىل اختالل الوزن وإىل زو

. 132بعضها. وقد بينت  شيًئا من ذلك يف هذا النقض. ومن ما مل أنّبه عليه قوله: )أّن ثعلب( ص

. والصواب يف إنشاد العيني )أملرء( بالقطع. وكذلك )بكم 131وبيت )إذا صّح عون اهلل املرَء( ص

( ص . 131من  يف اليرس( ص. والصواب اجلّر. وكذلك )لدّي املنى واأل151األكابر  واألصاغر 

 والصواب )واألمَن يف العرس واليرس( بنصب )األمن( وإحلاق )العرس( وغريها.
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 متن اللُّغة

  

 

 

 متن اللُّغة
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 (1)تأصيل لفظَي )اللبن( و)الحليب( في الاستعمال الحديث
 

)اللبن( يف اللغة اسم  يشمل كّل ما خيرج من الرضع سواء الطريُّ منه 

.   والرائب 

ون الطرّي الذي مل ي   مَخض )حليًبا(. وهو جائز، إذ والناس اليوم يسمُّ

( أي املحلوب، )فعيل( بمعنى )مفعول(، سّمي )حملوًبا(  أصله )اللبن  احلليب 

ألنه حديث احللب وإن كان كّل لبن حملوًبا. ونظريه قوهلم: )ثوب جديد( أي 

ها حديًثا. وهو استعامل فصيح،  جمدود، واملجدود املقطوع، كأن احلائك جدَّ

  ومنه قول الشاعر:

 
ن
ــــامء ــــت  ب ّل  ب 

ــــةن يئ ــــب وج   وقع 

 

ــــب    ــــبن  حلي  يكــــون إداَمهــــا ل

 

 

 

 

 

 

ا يف كالم العرب كقوهلم:  فحذفوا املوصوف استغناًءا عنه. وذلك كثري جدًّ

)الطبيعة( و)اخلليقة( و)احلاجب( حلاجب العي، والباب، و)املاّرة( 

  و)الَكرهية( للحرب، و)الدنيا( و)اآلخرة(.

ع عن العرب استعام م  هلم )احلليب( مستغنًيا عن موصوفه كقول وقد س 

  الشاعر:

 ََض ـرويَدك حتى ينب ت البقـل  والغـ

 

ـــب    ـــدهم وحلي ـــط  عن ـــَر إق   فيكث

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( يف التأصيل.1)

 .هـ1221/ 10/ 41ن رش يف تويرت وفسبك يف 
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ويسّمون الرائب امَلخيض )لبنًا( مع أن لفظ )اللبن( يف أصل اللغة يشمل 

الطرّي أيًضا. وذلك جائز  أيًضا، إذ ليس فيه أكثر من تغليب استعامل اللفظ 

بعض أفراده. وله نظائر كثرية، منها قوهلم: )مصيبة( ملا يصيب من النوائب  عىل

املؤذية مع أن مقتَض لفظها أن ي طلق عىل كل ما أصاب، وتغليب هم )الزكاة( 

عىل الفرض دون النافلة، و)احلّج( عىل قصد مكة واملشاعر بصفة خمصوصة، 

هاد( عىل قتال الكّفار، و)اللقيط( عىل الصبّي  لَقط، و)اجل  امللقوط دون سائر ما ي 

َفر( عىل الرائحة املنتنة مع أنه يف األصل يشمل الرائحة الطّيبة، و)الَعرف(  و)الذَّ

عىل الرائحة الطّيبة دون املنتنة مع أنه يشملهام أيًضا، و)الطَرب( عىل خّفة 

الفرح دون خّفة اجلزع، عىل أنه يف األصل يشملها. ومثله تغليب العامة اليوم 

 الك( عىل موت املسرتاح منه مع أنه يف األصل داّل عىل كل موت.)اهل

│ 
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 (1)نقد دعوى الفوائت الظنيّة

 

إىل  -وما يزال  -سعى الدكتور عبد الرزاق الصاعدي منذ سنوات خلت 

جممع اللغة »تنفيق قضية ساّمها )الفوائت الظنية( وحرش هلا فنادى، وأدار عليها 

 الشبكة.الذي أنشأه عىل  «االفرتايض

ودعوى )الفوائت الظنية( هذه تعني أن ألفاًظا عربية فصيحة كان العرب 

يعرفوهنا ويستعملوهنا يف عرص االحتجاج وأيام  نقاوة السليقة فات العلامَء 

تدوين ها، وأننا قادرون عىل استخراجها من كالم العاّمة اليوم بالظّن، وأن الظّن 

 .(2)ا إىل العرب واستدراكها عىل املعاجمكافن يف قبوهلا واالعتداد هبا ونسبته

ونعم، قد جيوز أن يكون فات العلامَء يشء من اللغة مل يدّونوه، ولكن 

ينبغي أن نعلم أن ذلك متى قيس إىل ما دّونوه وحفظوه كان نزًرا متضائاًل، فقد 

غرَب العلامء نحًوا من ثالث مئةن سني يسعون دأًبا يف تقّري اللغة وحتّسسها 

ون عن ذلك وال يك ّلون. ومن شواهد ذلك قول واستق صائها ال يفرت 

هـ(: )سمعت رجاًل من باهلة مذ مخسون سنة قبل خروج 411تاألصمعي )

 إبراهيم بسنة ينشد:

ــــل كــــأنّ  ــــى ال اللي ــــ يغَس  هعلي

 

ـــــبنتاةَ   ـــــر الس ـــــااألَ  إذا زج  مون

 

 

 

 

 

 

                                                           

 هـ.47/1/1220( ن رشت يف تويرت وفسب ك يف 1)

 «.517/ 4و  53، 51، 45، 10، 5، 7/ 1فوائت املعاجم »( انظر كتابه 4)
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ثم مكثت زماًنا ثم سمعت  «وليل  مغسن »ثم سمعت بعد ثالثي سنة 

د )ت. و(1)(«غسا يغسو» ح 471قول املربَّ أت يف احلرف سنة لتض  هـ(: )لربام روَّ

استدركه عىل غريه ثم  هـ( لفًظا530. وحكى ابن خالويه )ت(2)يل حقيقته(

هـ(: )وأنا 110قال: )وجدت هذه اللفظة بعد سبعي سنة(، قال الصغاين )ت

ك ذلك كّل سبيل . وكانوا يسلكون لدر(3)وجدت هذه اللفظة بعد سبعي سنة(

ويبذلون فيه كل نفيس، فمن ذلك أهنم كانوا يتوّخون من يقَدم إىل احلوارض 

صون، وذلك  من األعراب فيسائلوهنم ويستقطرون أخبارهم، وهم كثري ال ُي 

يف األيام الكثرية وامل دد املتطاولة، وقد كان هأالء األعراب من قبائل وبطون 

هـ( من أنه أدخل أعرابيًّا 405و عبيدة )تخمتلفة. ومن شواهد ذلك ما ذكره أب

وهية من َغنُي منزله فرأى : فقلت أرى؟( ما عىل هذه بال )ما: فقال مرضورة ش 

 به )فأتيت والنوى(، قال أبو عبيدة: البزرَ  عليك )كذب: قال لنَعلفها(، )إنا

. وإدخال أيب (4)كثرًيا( علاًم  منه ذلك بعد وكتب عنه فكتبها حبيب بن يونس

دة لألعرايب منزَله داّل عىل مبلغ توّدده إىل األعراب وطول خمالطته هلم عبي

هـ( من أهنم دخلوا 405واألخذ عنهم. ومنه ما ذكره أبو حممد األموي )ت

                                                           

 أليب حاتم السجستاين.« 101، 102فعلت وأفعلت » (1)

 للزجاجي.« 53جمالس العلامء ( »4)

 .403للصغاين « الشوارد( »5)

/ 5العقد الفريد »أليب مسحل. وانظر أيًضا خرب أيب الزهراء يف « 111، 112/ 1النوادر ( »2)

 البن عبد ربه.« 250
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سن ق ]أي مشبع[  عىل أيب َثَوابة األسدي فقال: )ما جاء بكم؟ ما عندي طعام م 

انتابوه مراًرا وأكثروا  . وما كان ليقول هلم هذا إال ألهنم(1)وال حديث مؤنق(

حماورته وسؤاله حتى أبرموه. وذكروا أيًضا أن أبا َمهدّية األعرايب كان به 

بالة عالية فكان الرواة من العلامء يقعدون  عَرض من مّس فكان ربام قعد عىل ز 

، فتأّمل هذا  بل إن كثرًيا من العلامء رحلوا (2)أينام قعد حلرصهم عىل األخذ منه

ر بن العالء  بأنفسهم إىل البادية وشافهوا العرب وأخذوا عنهم، كأيب عم 

وخلف األمحر  (3)هـ( الذي ذ كر أنه جاور البدو أربعي سنة112)ت

ج 174هـ( وأيب حممد األ موي ويونس بن حبيب )ت170)ت هـ( ومؤرِّ

ك ر أن 131هـ( واخلليل بن أمحد )ت402السدوك )ت بعد  هـ(. وقد ذ 

اخلليل: )من أين أخذت علمك؟( قال: )من هـ( سأل 175الكسائي )ت

بوادي احلجاز ونجد وُتامة(. فخرج الكسائي إىل البادية ورجع وقد أنفد 

. ومنهم النرض (4)مخس عرشة قنّينًة حرًبا يف الكتابة عن العرب سوى ما حفظ

ميل )ت ر الشيباين (5)هـ(. وقد أقام يف البادية أربعي عاًما405بن ش  . وأبو عم 

                                                           

 للنديم.« 142/ 1الفهرست ( »1)

 للقفطي.« 175/ 2إنباه الرواة »و« 141، 115/ 1الفهرست ( »4)

 «.150جمالس العلامء ( »5)

« 523، 521/ 15تاريخ بغداد »لألزهري و« 11/ 1ُتذيب اللغة »و« 405جمالس العلامء ( »2)

 للخطيب البغدادي.

 لألنباري.« 71نزهة األلّباء ( »1)
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تيجتان ]أي إناءان[ حرًبا، هـ(415)ت . وقد ذكروا أنه دخل البادية ومعه َدس 

. ومنهم أبو زيد األنصاري (1)فام خرج حتى أفنامها بَكتب سامعه عن األعراب

إال إذا سمعته من  «قالت العرب»هـ(. وقد كان يقول: )لست أقول: 411)ت

ة أو سافلة هأالء بكر  بن هوازن وبني كالب وبني هالل أو من عالية السافل

ربد الذي (2)العالية، وإن ال مل أقل: قالت العرب( . وكان مع ذلك مالزًما للم 

. ومنهم األصمعي، فقد رحل غرَي مّرة وشافه األعراب (3)فيه جَممع األعراب

هـ( الذي أرسه 530. ومنهم أبو منصور األزهري )ت(4)يف محى رضّية وغريها

كالمهم ويتحفظه. وقد أودع بعض  األعراب وأقام فيهم دهًرا طوياًل يسمع

هـ( صاحب 555. وكذلك صنع اجلوهري )ت«ُتذيب اللغة»ذلك كتاَبه 

هم. وهأالء العلامء قد توّغلوا يف بالد العرب وخالطوا  (5)«الصحاح» وغري 

معادن الفصاحة فيهم. وقد رأيَت أن اخلليل أخذ علمه من بوادي احلجاز 

كان قد ألزم نفسه أن ال يأخذ إال منهم ونجد وُتامة، وأن أبا زيد األنصاري 

ومع ذلك فقد  لتامم الصّحة.وال يروي إال عنهم إرادًة منه لالستيثاق والتامًسا 

 وثانيهام. «اللغات»و «النوادر» بكتاَبيه روايته اتساع كان واسع الّرواية. واعترب  

                                                           

 «.522/ 3تاريخ بغداد ( »1)

 وليس يف املطبوع منه.«. أماليه»يف للسيوطي عن ثعلب « 111/ 1املزهر ( »4)

 أليب حامد.« 121مراتب النحويي ( »5)

 «.473/ 4، 11/ 1أمايل القايل »( انظر مثاًل 2)

 «.55/ 1الصحاح ( »1)
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 الذي «ارعالب» كتابه يف منه كثرًيا هـ( نقَل 511)ت القايل عيل أبا ولكن مفقود،

هـ( 425نقله ابن السكيت )ت ما بعَض  أيًضا منه ولعّل . منه جزء إلينا وصل

ّرة أبا سمعت: زيد أبو ]قال[: )كقوله «املنطق إصالح» عن أيب زيد يف  الكاليب م 

قيل بني من وأعرابيًّا : غريمها وقال. مجيًعا «والرهن الرقبة َفكاك: »يقوالن ع 

 للفّراء «القرآن لغات» يف جتده ما باهر  ومثله لعمري تقّص  . وهذا(1)(«ف كاك»

السجستاين  حاتم أليب «النخلة»وكتاب   حديًثا، ن رش هـ( الذي403)ت

 لقبائل العلامء تصفح مبلغ عىل دليل صدق وأمثاهلا الكتب فهذه. هـ(411)ت

ويوّكد لك ذلك ما تراه يف كتاب  .بلغاُتا إحاطتهم وحسن وبطوهنا العرب

ر الشيباين، فقد حكى فيه عن كثري من األعراب عىل اختالف أليب  «اجليم» عم 

قبائلهم وبلداهنم، منهم السعدي واألَسدي والقيني األسدي والوالبي األسدي 

وامل َزين والبكري والكاليب والطائي والغنوي والعبيس والنهدي والعذري 

لمي والثقفي والشيباين وامل دجلي والعقييل واملكي  والبحراين والكلبي والسُّ

والتَّبايل واليامين وغريهم. ومن األعراب من أقام يف احلارضة وأ خذت عنه 

اللغة كأيب مهدية وأيب سوار الغنوي وأيب الّدقيش وأيب البيداء الرياحي وأيب 

َبعي وأيب دثار الفقعيس، بل إن منهم من صنّف  صاعد الكاليب وأيب املجيب الرَّ

ي أقام يف بغداد أربعي سنة تؤخذ عنه اللغة، يف اللغة كأيب زياد الكاليب الذ

َحل األعرايب صاحب  س 
قييل وأيب َخرية العَدوّي وأيب م  وكأيب شنبل الع 

                                                           

 «.111اإلصالح ( »1)
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ر بن ك رك رة األعرايب الذي ن ع ت بأنه ُيفظ  «النوادر» املطبوع، وأيب مالك عم 

َج النرصي وحممد بن عبد امللك الفقعيس راوية بني أسد  اللغة كلها، ودمه 

ي صنّف كتاًبا يف مآثر بني أسد وأشعارها، وحتى وجدنا من األعرابيات الذ

من صنّفت يف اللغة أيًضا كأم الب هلول األسدية. وهم أكثر من أن يؤَتى عىل 

 .(1)عّدهم

هـ( ملا قدم نيسابور أقدَم 450ويذكرون أيًضا أن عبد اهلل بن طاهر )ت

صبغ السلمي وأبو ليىل وأبو معه مجاعة من أدباء األعراب، منهم عّرام بن األ

وعوسجة، وأمر بأن ي عرض عىل كل واحد منهم شعر   ومبتكر وزائدةالَعَميثل 

قبيلته فيصّححه ويفرّس ألفاظه ومعانيه. وهبم ختّرج أبو سعيد الرضير )ت بعد 

اخلراساين )ت نحو  أبو الوازع. وقد روى بعض حكاياُتم (2)هـ(410

 كتابه يف هـ(431)ت وأبو تراب« بنوادر األعرا»يف كتابه  هـ(410

 . ولبعض«ُتذيبه»لكن األزهري نقل عنهام يف ومها مفقودان، و«. االعتقاب»

 وظاهر  أنه«. العي»تعاليق عىل كتاب هأالء األعراب كأيب ليىل وعّرام وغريمها 

هـ( 451املنسوب إىل ثعلب )ت «رشح ديوان اخلنساء»ويف ق رئ عليهم. 

                                                           

هم النديم  يف 1)
معجم الشعراء »واملرزباين يف « 117/ 1الفهرست »( رَسَد بعَض أسامئهم وترامج 

 «.2إنباه الرواة ج »يف والقفطي « 103

« 412/ 1معجم األدباء »و« 55، 42/ 1ُتذيب اللغة »أليب حامد و« 122مراتب النحويي ( »4)

 لياقوت.
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 .(1)روايات كثرية عنهم

هذا مع شغف هأالء العلامء بالعلم وشّدة صبابتهم بالفائدة والنادرة، 

م يف ذلك كحال الشافعي )ت هـ( حي سئل عن مقدار شهوته 402حاهل 

هلا أسامًعا فتود أعضائي أن  ها مل أسمعنه من مم باحلرفأسمع ): لألدب فقال

ر   بن العالء كانتتنّعم به مثلام تنعمت األذنان(. وقد بلغ من ذلك أن أبا عم 

 احلجاج(. وأنشد: )مات: أعرابيًّا يقول فسمع احلجاج من مستخفًيا

 األمــــ مـــن النفـــوس تكـــره رّبـــام

 

ـــر    ـــه ـ ـــة ل ـــلِّ  َفرج ـــال   كح ق  الع 

 

 

 

 

 

 

ر: )فام أدري بأّي األمرين كنت أفرح، أبموت احلّجاج أم  قال أبو عم 

بالّشء داعية إىل التامسه . والشغف (2)(«ف رجة»، وإنام كنا نروهيا «َفرجة»بقوله: 

ونيله. وهو حرّي أن يذّلل صعبه ويقّرب بعيده ويفتق وجوه احلَيل والتدبري فيه 

طار من أجله.   ويبعث عىل اجلَوالن واخل 

وقد انضّم إىل شغفهم هذا بالعلم اختالف  عللهم وأسباهبم وتباين  

 هذا ما ُيملهم مذاهبهم وطباعهم وكثرة  املنتسبي منهم إىل هذه الصناعة، ويف

عىل التقّدم يف املعرفة وعىل التنافس يف إحكام الصنعة. وأنت ترى شاهًدا عىل 

ذلك كثرَة تصانيفهم يف الباب الواحد من العلم كاملذكر واملؤنث واملقصور 

واملمدود واإلبل واخليل وفعلت وأفعلت واألضداد ونحوها، وترى أيًضا 

                                                           

 ( رّجح بعض الباحثي، وهو الدكتور حممد جبار املعيبد أنه أليب سعيد الرضير. وهو به أشَبه.1)

 للبالذري.« 412ب/ 3أنساب األرشاف ( »4)
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وإىل نقده وتغليطه. وال شّك أن هذا  مسارعة بعضهم إىل االستدراك عىل بعض

من ما يضطّرهم إىل التنّطس يف االستقصاء وإىل احلرص املوفور عىل حماولة 

 إحصاء كالم العرب وضبطه حتى ال يفوُتم منه يشء ما أمكنهم ذلك.

وقد اجتمع هلم مع ذلك معرفت هم بالقرآن ووجوه  قراءاته ومعانيه، وقد 

م من أّلف يف معاين القرآن. وكان هلم أيًضا توّفر كان كثري منهم قراًءا. ومنه

عىل الشعر وإحاطة بمشهوره ومغموره وكَلف عجيب بتتّبعه ومجعه. وقد 

مجعوا منه قدًرا عظياًم. ومن شواهد ذلك ما ذكروه من أن عيل بن املبارك األمحر 

، بل ذكروا أن (1)هـ( كان ُيفظ ثالثي ألف بيت من املعاين والشواهد152)ت

هـ( كان ُيفظ ثالث مئة ألف بيت شاهدن يف 547با بكر األنباري )تأ

، وأن بنداَر (3)، وأن األصمعي كان ُيفظ أربعة عرش ألف أرجوزة(2)القرآن

هـ( كان ُيفظ مئة قصيدة أول  كّل قصيدة منها )بانت سعاد(. 410)ت نحو 

بن يزيد هـ( ذكر للوليد 111. وروي أن محاًدا الرواية )ت(4)وقيل: سبَع مئة

 قصيدة مئة املعجم حروف هـ( أنه يستطيع أن ينشد عىل أي حرف من141)ت

 باإلنشاد، وأمره. )سأمتحنك(: اجلاهلية، فقال شعر من املقّطعات سوى

قه أن استحلفه الوليد من وّكل ثم ضجر، حتى فأنشده  عليه ويستويف عنه َيصد 

                                                           

 «.17/ 1ة ُتذيب اللغ( »1)

 للّزبيدي.« 115طبقات النحويي واللغويي ( »4)

 أليب حاتم.« 25فحولة الشعراء ( »5)

 «.311/ 4معجم األدباء »و« 407طبقات النحويي واللغويي ( »2)
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وي . وهذ(1)للجاهليي قصيدة وتسع مئة قصيدة ألفي فأنشده ا عدد هائل  ور 

 عن يوًما هـ(421حملِّم السعدي )ت أبا هـ( سأل454أيًضا أن الواثق )ت

ت( فأنشده ذكر   فيه الشعر من شاهد  لشاعر معروف بيت مئة للعرب )امَلر 

هـ( 172، وأن حازًما القرطاجنّي )ت(2))املرت( ذكر منها بيت كل يف معروف

هم أنه مل جيئ لفظ )كائن( يف عىل تأّخر زمنه عنهم كان يف جملس فذكر بع ض 

. وأمثال (3)الشعر إال يف بيت واحد، فأنشدهم ألف بيت جاء فيها هذا اللفظ

 هذا كثري. 

فقد رأيت أن هأالء العلامء مع علمهم بالقرآن وألفاظه ومعانيه ومع 

اطالعهم الواسع عىل الشعر واشتغاهلم برشحه وتفسري ألفاظه ومعرفتهم 

مل يدعوا أيًضا أن  -ّل هذا قدر كبري من ألفاظ اللغة ويف ك -بأمثال العرب

يالقوا األعراب يف احلوارض ليسمعوا منهم حّتى بلغ من حرصهم عىل ذلك أن 

يتبعوا أعرابيًّا به مّس من جنون وأن يقعدوا عىل املزابل حيث يقعد. ومل يكن 

كان هأالء األعراب اثني أو ثالثة فيجوز أن يفوُتم كثري من اللغة، وال 

سامعهم منهم يف الزمن اليسري فيجوز أن يقرّصوا يف مساَءلتهم واستخراج 

خبيئة علمهم، ومل يكونوا من قبيلة واحدة فتكون معرفتهم مقترصة عىل 

                                                           

 أليب الفرج.« 11/ 1األغاين ( »1)

 لليغموري.« 411نور القبس ( »4)

 أليب حيان.« 11/ 10التذييل والتكميل ( »5)
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ا، وكانوا من مجيع قبائل العرب ومن خمتل ف  قبيلتهم، بل كانوا كثريين جدًّ

ة. وخالَل ذلك كان األصقاع، وكان سامع العلامء منهم يف مّدة ثالث مئة سن

العلامء جيمعون اللغة ويستقرون الشعر ويعرفون مواضع نقصهم وال تزال 

تنجم هلم الفينة بعد الفينة بعض املسائل املشكلة وهم يف كّل ذلك يراجعون 

األعراب ويفيئون إليهم ويستهدون هبم. بل إن من األعراب من قرئ عليه 

من أقام يف احلارضة سني طوااًل . ومنهم «العي»معجم  من معامجهم كمعجم 

تؤخذ عنه اللغة، ومنهم من صنّف فيها كتًبا. ويف تراخي املّدة وطول السامع 

واختالف السائلي واملسئولي والعلل الباعثة عىل ذلك ما يسّد اخلَّلة ويدّل عىل 

مواضع النقص وُيمي من دوام الغفلة والنسيان، فام يك  فاُتم من اللغة يف 

 رهم ويف ابتداء سامعهم فال بّد أهنم مدركوه بعد ذلك. نأنأة أم

ورأيت أيًضا أن العلامء مل يرضوا بذلك حتى رحلوا إىل البادية واحتملوا 

مشّقة السفر ومكابدة الغربة ثم مل يقنعوا باألخذ عن من جاورهم حتى أفضوا 

يب إىل قبائل احلجاز ونجد وُتامة املشتَهرة بالفصاحة وحتى أوجب بعضهم كأ

زيد األنصاري عىل نفسه أن ال يعتّد إال بأفصحهم. ثم إهنم مع هذا كتبوا عنهم 

علاًم كثرًيا حتى أنفد بعضهم، وهو الكسائي، مخس عرشة قنينة، وحتى أفنى أبو 

ر بن العالء أربعي سنة، وأقام   حرًبا، وجاورهم أبو عم 
ر الشيباين دستيجتي  عم 

هم ويأخذ عنهم. وما ظنّك بالقدر الذي فيهم النرض بن شميل مثلها يسمع من

يمكن أن يسمعاه من األعراب يف هذه األربعي سنة  ومع ذلك فإن رحالت 

العلامء إىل البادية مل تزل متداركة إىل زمن أيب منصور األزهري الذي أقام يف 
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وقة إىل العلم  اإلسار مّدة يّسّمع من العرب بأذن واعية وقلب حارض ونفس َمش 

لنادرة. وكذلك أبو نرص اجلوهري الذي شافه العرب يف البوادي مغَرمة با

وحاله حال أيب منصور من حضور املعرفة وحّدة الرغبة والبرص  بمواضع 

احلاجة ووجوه  النقص التي وجدها عند من سبَقه. وهذا من ما يعي عىل شدة 

ن للرواية.  االستقصاء وحسن الّلق 

│ 

تسمية الدكتور الصاعدي هلم فإذا كان األمر كذلك علمَت أن يف 

 (1)بـ)العلامء العراقيي( وتسمية معامجهم التي صنعوها بـ)املعاجم العراقية(

 «العي»هضيمة هلم وتنّقًصا من معرفتهم، وذلك أن مجيع معامجنا الرتاثية من 

داد العراقية، فأيَّ  «التاج»إىل 
هي يف رأي الصاعدي معاجم عراقية أو يف ع 

ن وصفها بذلك؟ وهل بي أيدينا معاجم حجازية ونجدية يشء أراد إذن م

 فنحتاج أن نميزها منها؟

لقد أراد الصاعدي بذلك أن يوحي إىل القارئ أن العلامء الذين مجعوا 

اللغة كانوا عراقيي وأن البالد التي ينبغي أن تؤخذ عنها اللغة هي احلجاز 

علامء العراقيي ال يعرفون . وأن هأالء ال(2)ونجد وُتامة. ويسميها بالد املنبع

                                                           

« مصطلح املعاجم العراقية أو معامجنا العراقية»و« 51احلاشية،  11/ 1فوائت املعاجم ( »1)

 املنشور يف مدونة املجمع عىل الشبكة.

 «.51/ 1فوائت املعاجم ( »4)
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هذه البالد التي هي منبع اللغة ومل يشافهوا أهلها إال حتلياًل ]أي أدنى القليل 

كتحّلة القَسم[، وأنه قد فاُتم من لغة أهلها الّشء الكثري، وأن أوىل الناس أن 

يستخرج هذا الفائت هم أهلها اليوم. وسبحان اهلل  وهل علمنا إال مستفاد من 

العراقيي هأالء رمحهم اهلل. وهل نرسي إال بداللتهم. وهل نتعّلم علامئنا 

ونبحث ونناظر إال بفضل ما تركوه لنا من علومهم. وإَلن  كانوا عراقّيي الدار 

إهنم لعىل معرفة تامة بلغات نجد واحلجاز وُتامة ودقيق علومها فضاًل عن 

والرباهي ما  جليلها. ولقد بّينا بطالن هذه الدعوى وذكرنا من الشواهد

بهرجها وينقضها.  ي 

│ 

ومن ما يدّلك عىل ما ذكرت  من جودة تقّص العلامء للغة وكثرة ما 

لوه منها أنا نجدهم يروون يف كثري من األلفاظ عدًدا من اللغات، فمن  حصَّ

أمثلة ذلك أهنم أحصوا لـ)إصبع( عرش لغات تستوعب مجيع احتامالت الكلمة 

لـ)جربيل( أربع عرشة لغة، بل إهنم حكوا يف )أّف( وزيادة، وكلُّها مسموع، و

ّب( سبعي لغة. وأحصوا أيًضا لـ)راجل( عرشين مجًعا  مخسي لغة ويف )ر 

ولـ)َعبد( أكثر من عرشين مجًعا ولـ)لق ي( أربعة عرش مصدًرا ولـ)شن ئ( مخسة 

عرش مصدًرا. وأشباه هذا كثري. فإذا كان بلغ من تقصيهم أن يعرفوا ما يف 

فظ الواحد من اللغات الكثرية سامًعا عن العرب فبعيد  أن يفوُتم سامع الل

 الكثري من ألفاظ اللغة ولو مّرة واحدة وبلغة واحدة.

ومن الربهان عىل ذلك أيًضا استقالهلم ما مل يسمعوه إال من واحد أو 
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قيش أبو اثني من العرب. ومن ذلك قول اخلليل: )قال  من أسمعها مل كلمة الدُّ

اء» أحد  بالواو أسمعه وقول الكسائي عن )ينمو(: )مل (1)ارتفاعه( :«النهار هن 

كاك الرَّ »وقوله: )مل أسمع من يقول: ] (2)سليم( بني من أخوين من إال
نف  [ «ه 

مّ »د األنصاري: )يقال أيًضا للفحل: وقول أيب زي (3)بالكرس إال رجلي( . «الصَّ

 اهليثم أمّ  السجستاين: )سألت حاتم وقول أيب (4)قال: ومل أسمعه إال من واحد(

 منه أرين»: فقالت «بالعربية؟ اسمه ما»: (أسفيوش) ي سمى الذي احلَّب  عن

ق هذا»: قالت ثم ساعة فأفكرت   فأريت ها «حّبات  من ذلك أسمع ومل .«الب خد 

هم أحياًنا عىل األلفاظ التي مل يصيبوها إال يف بيت (5)غريها( . وكذلك نصُّ

وذلك لندورها وخروجها عن الغالب املعهود. ومن أمثلته  واحد من الشعر،

 جيئ ومل. لألحياء التأبي يكون هـ(: )وال435قول أيب جعفر أمحد بن عبيد )ت

 :قال فإنه الراعي، بيت يف إال العرب أشعار من يشء يف

ـــوا ـــّي وأّبن ـــحايب املط ـــع أص  فرّف

 

 ) نيــدة فاشــتاق العيــون اللــوامح   (6)ه 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)عدًدا من األمثلة لذلك «املزهر»هـ( يف 511لسيوطي )توقد أورد ا

                                                           

 للخليل.« 55/ 2العي ( »1)

 أليب عبيد.« 174/ 4الغريب املصنف ( »4)

 للزخمرشي.« 511/ 4رشح الفصيح ( »5)

 أليب حاتم السجستاين.« 13النخلة ( »2)

 البن دريد.« 1111/ 4اجلمهرة ( »1)

 أليب حممد األنباري.« 11، 11/ 4رشح املفضليات ( »1)
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عىل أنا وجدنا العلامء يرّصحون أحياًنا بكثرة سامعهم اللفَظ الواحد من 

حاتم السجستاين: )حدثني أبو زيد أنه سمع من األعراب. ومن ذلك قول أيب 

رته . فأنك"ها هو ذ ه"وهي حارضة، قال:  "أين فالنة؟"األعراب َمن إذا قيل: 

وتعجبت فرددته عليه مستفهاًم فقال: "سمعته من أكثر من مئة نفس". وكان 

هـ( عن مَثل رواه األصمعي: 451ابن األعرايب )ت . وقول(2)ا(صدوقً 

وعىل ما يف هذا اخلرب من  (3))سمعته من ألف أعرايب خالف ما قاله األصمعي(

ىل أنه سمع هذا املثل مبالغة دعاه إليها َنفرته من األصمعي فال شّك أنه يدّل ع

 وحَده مراًرا كثرية.

ومن ما يّش أيًضا بكثرة سامعهم للفظ الواحد قول  أيب عمر اجلرمي 

حتى رصت إىل  -يعني خندق البرصة  –خرجت من اخلندق : )هـ(441)ت

م أفضل»مكة، مل أسمع أحًدا يقول:  ر بن العالء  (4)(«ارضب أهيُّ وقول أيب عم 

ب: )ليس الطيب إال املسك(، قال: )ليس يف األرض عن )املسك( يف قول العر

                                                                                                                                                                   

وقد مجعت بعض ما صادفني من شواهد ذلك غرَي مستوعب. وهي «. 411/ 1املزهر ( »1)

عليها اإلخوة  منشورة يف مدونتي بعنوان )األلفاظ التي مل ت سمع إال يف بيت واحد من الشعر(. وزاد

 شواهد أ َخَر.« ملتقى أهل اللغة»يف 

 أليب حاتم.« 421املذكر واملؤنث ( »4)

أليب أمحد « 125رشح ما يقع فيه التصحيف »وانظر أيًضا «. 405/ 5تاريخ بغداد ( »5)

 العسكري.

 للسريايف.« 145/ 5رشح كتاب سيبويه ( »2)
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. وما كان (1)حجازي إال وهو ينصب وال يف األرض متيمي إال وهو يرفع(

ليجزم هبذا لوال ثقته بكامل استقرائه للغات القبائل وبطوهنا. ويدخل يف هذه 

ا البابة أيًضا استثناؤهم أحياًنا من اجلميع كقول أيب عبيدة يف كلمة رواها: )هكذ

، -وكان فصيًحا  -سمعتها من العرب، يرفعون هبا... ما خال أعرابيًّا من غنّي 

 .(2)فإنه نصَب(

عىل تقّدمه وقّلة ما فيه  «العي»وشاهد  آخر عىل ذلك، وهو أن معجم 

بالقياس إىل من جاء بعده ق رئ عىل بعض األعراب كام ذكرنا فلم يزيدوا عليه 

األزهري عىل حتققه بعلم اللغة وشّدة هَنمته فيها  إال شيًئا يسرًيا، وأن أبا منصور

ملا أرسه األعراب وأقام يف )بالد املنبع( مّدة طويلة يسمع كالمهم ويتتبع 

إال حكايات قليلة تدّل عىل أن ما  «ُتذيبه»نوادرهم ثم أطلقوه مل ُيك  عنهم يف 

ا وأن ما فاُتم من اللغة مل يك  ن كثرًيا.مجعه العلامء قبَله كان وافًرا جدَّ

ر بن العالء: )ما انتهى إليكم من ما قالت العرب إال  فأما قول أيب عم 

فإنام كان خياطب به أهَل  (3)أقلُّه. ولو جاءكم وافًرا جلاءكم علم وشعر كثري(

طبقته وناس عرصه. وهو خيربهم أن ما درس من كالم العرب يف اجلاهلية 

وه وتركوا استعامله قبل التدوين وقبل أن ينهض العلامء والّرواة بعد  ونس 

                                                           

 للزجاجي.« 5جمالس العلامء ( »1)

 «.112، 114/ 1مسحل نوادر أيب ( »4)

 البن سالم.« 41/ 1طبقات فحول الشعراء ( »5)



     
 

808 
 

اإلسالم جلمعه كان كثرًيا. وليس يريد أن علامء عرصه ال يستطيعون أن جيمعوا 

من كالم العرب الذي ال يزال مستعماًل يف زمان التدوين إال األقّل. ويشهد 

أي سقَط ون يس  (1)لذلك قول الكسائي: )قد درس من كالم العرب يشء كثري(

يستعملونه وال يعرفونه. فَمن بعدهم أجدر  أن ال  وصار العرب أنفسهم ال

يعرفه. فأما ما ظّل مستعَماًل من كالمهم حتى عرص الّرواية فإن العلامء قد 

ر هذه حجة  أحاطوا بجملته ومل يشّذ عنهم إال النادر منه. فليس يف مقالة أيب عم 

دروس للفوائت، بل فيها لو تأّملَت حّجة عليها، وذلك أنه يدّل عىل رسعة 

الكالم ونسيانه، فلو سّلمنا أن الّرواة قد فاُتم كثري من كالم العرب الذي كان 

س يف هذا األمد املتطاول الذي يزيد  مستعماًل يف عرص الرواية فام أخلَقه أن يدر 

عىل ألف سنة قبل أن يصل إلينا كام درس كثري من كالم العرب قبل زمان أيب 

ر.  عم 

│ 

غفلوا من كالم العرب الذي كان مستعماًل إال فإذا عرفنا أن العلامء مل  ي 

ه؟  األقلَّ فام قدر 

نستطيع أن نخّمن هذا عىل وجه التقريب بالنظر يف األلفاظ التي مل ت ذكر 

مَثاًل  «املفضليات»يف املعاجم وذ كرت يف الشعر أو غريه. وإذا نحن اختذنا 

. ومتوسطها كام خرج يل 4343لذلك فإنا سنجدها حتوي  باستقراء نامذج  بيتن

                                                           

 «.523/ 2ُتذيب اللغة ( »1)
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ألفاظ، دون األلفاظ الكثرية التكرار كالضامئر واحلروف. فإذا  3عشوائية نحو 

. وقد ظهر يل باإلحصاء أيًضا أن 15075كان املجموع  4343يف  3رضبنا 

كلمة. وفائت  13171نحو عرشها مّكرر، فإذا قّدرناه العرش كان الناتج 

من الفهرس الذي صنعه املحّققان، كلمة كام أحصيته  130املعاجم منها عّدته 

ظ  ف  %. وهذه أيًضا نسبة 1% أي أقّل من 0.5فتبلغ نسبة ما فات إىل ما ح 

الفائت يف سائر دواوين الشعر، تزيد قلياًل أو تنقص. وهذا قد يدّلنا عىل أن ما 

أحصاه العلامء يف معامجهم من كالم العرب الذي كان مستعَماًل يف زماهنم يبلغ 

% وأن ما فاُتم فلم يذكروه يف معامجهم وورد يف غريها أقّل من 55أكثر من 

%، وإذن فمتى وجدّت لفًظا يف شعر االحتجاج فاحتامل أن ال جتده يف 1

%. وإنام امتحنت  إحاطة العلامء باللغة من خالل الّشعر ألن 1املعاجم ال يبلغ 

ينهم، وإنام واضعي املعاجم مل يضعوها وشعر  العرب كّله بي أيدهيم وحتت أع

له ونقله من السامع املعتمد  وضع كّل امرئ منهم معجمه عىل بعض ما حصَّ

عىل بعض الشعر وعىل غريه من رضوب السامع. وقد رأينا أننا كلام عرضنا 

عر العرب كلمة كلمة عىل هذه املعاجم وشعر  العرب هو ديوان علمهم  -ش 

د يتجاوز هذه النسبة مع وجدنا أّن ما فات العلامء ال يكا -ومستودع كالمهم

نّاع  املعاجم. ولو وضعوا  أنه ال شّك أن منه ما مل يعرفه أو يتقّص ألفاَظه ص 

معامجهم عن تقّص منهم للشعر واستقراء تاّم لغريبه ملا استطعنا أصاًل أن نظفر 

 بألفاظ فائتة.

فإذا سّلمنا أّن ما فات العلامء فلم يذكروه يف يشء من معامجهم مع ثبوته 
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% فإنه ال بّد أن يكون ما فات العلامء من األلفاظ التي ال 0.5الشعر يبلغ  يف

أقلَّ  -وهي التي يسميها الصاعدي الفوائت الظنّية -نجدها يف شعر وال غريه

يف االحتامل ال أكثَر، وذلك من ق َبل أن هذه األلفاظ استطاعت أن تتوارى من 

ا من مجيع الّشعر الذي وصل استقراء أصحاب املعاجم مجيًعا وأن تتوارى أيًض 

إلينا مع أنه باآلالف الكثرية ومع أنه قد امتّد نحو سّت مئة سنة ومع أن من 

عادة اللفظ أيِّ لفظ أن يتعاوره الشعراء فيوجد يف أكثر من بيت كام ذكرنا آنًفا، 

غفلوه البتة  فإذا كان ذلك أقّل من الـ  % كام ظهر لنا 0.5فضاًل عن أن ي 

َرها أخًذا بالوسط ألنه جيوز أن يكون أكثر من ذلك وجيوز أن فلنقّدره شط

% باجلرب. وإذن 0.1يكون أقّل وال دليل يقطع بأحدمها، فتكون نسبته 

وهي التي أخطأها شعراء االحتجاج وغريهم فلم نرها يف ما  -فالفوائت الظنّية

عامجهم انتهى إلينا من شعرهم، وفات العلامَء نقل ها وتدوينها فلم يودعوها م

% من جمموع ألفاظ العرب 0.1جيوز أن تكون نسبتها  -وال غريها من كتبهم

% 55.1املستعملة زمن االحتجاج، ويكون قدر ما مجعه العلامء ودّونوه منها 

.وهذه النسبة أو ما يقارهبا أدنى أن تكون هي الصواب. وأما ما ذكره الدكتور 

فقول ظاهر  (1)%20%، وفاُتم 10الصاعدي من أن العلامء قد مجعوا يف تقديره 

 الشطط بّي الغلط 

ثم نحتاج بعد ذلك أن نحص ما نقله العلامء يف معامجهم من ألفاظ اللغة 

                                                           

 ( ذكر هذا يف مقطع يف الي ت ي وب عنوانه )ما هي فوائت املعجم؟(.1)
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لنعرف عدد هذا الفائت. ومل أجد من أحصاها باالستقراء التاّم. وحسبنا من 

هذا التقريب  والتقدير  من طريق معرفة املتوّسط احلسايب، وذلك بالنظر يف 

، 11537. وعّدة جذوره املستعَملة «تاج العروس»معاجم اللغة، وهو  أوسع

. وقد وجدت (1)500، واخلامك 2071، والرباعي 3153الثالثيُّ منها 

باإلحصاء العشوائي الكايف أن متوسط املسموع من ألفاظ اللغة للجذر الثالثي 

لفاظه لفًظا، فتكون عّدة أ 40الواحد دون ما يوّلده رضوري القياس يبلغ 

. ومتوسط عدد ألفاظ اجلذر الرباعي الواحد كام أحصيت ال 111520

. وعّدة ألفاظ اخلامك ال أحسبها 40201يتجاوز مخسة ألفاظ، فتكون عّدُتا 

، وإذن يكون عدد األلفاظ التي مجعها 100تتجاوز اللفظي فتكون عّدُتا 

إىل إذن من السامع هو  العلامء يف املعاجم ما خال األلفاظ القياسية التي ال حتتاج

% من ألفاظ اللغة املسموعة 55.1. وإذا كان العلامء قد مجعوا (2)134521

                                                           

لعبد الصبور شاهي وعيل حلمي موسى، « 5دراسة إحصائية جلذور معجم تاج العروس ( »1)

 ليحيا مري علم.« 55، 57يف اللغة العربية األفعال واجلذور واألبنية »و

( أما إذا أحصينا مجيع ألفاظ اللغة املسموع منها واملقيس كالفعل املضارع واألمر وأسامء الفاعل 4)

واملفعول واملكان والزمان واجلموع املطردة واملصادر القياسية ونحوها فقد تبلغ مليون كلمة. وقد 

لامت العربية أكثر من اثني عرش مليوًنا. وهذا خطأ بيِّ ألن ذلك رست بأَخرةن شائعة  تزعم أن عدد ك

إنام هو عدد اجلذور العربية الثنائية منها والثالثية والرباعية واخلامسية التي يوّلدها قانون التباديل 

هـ( إىل اخلليل يف كتاب 510الريايض، عىل أن يف هذا نظًرا. وقد نسب ذلك محزة  األصفهاين )ت

[. ومل تستعمل العربية من هذه اجلذور إال أقّل من اثني عرش 32/ 1ومل نجده فيه. ]املزهر ، «العي»

 ألًفا كام ذكرنا. 
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ن هو  ن منها وغري املدوَّ زمن االحتجاج فسيكون جمموع ألفاظ اللغة املدوَّ

 712. وهذا يعني أن العلامء قد جيوز أن يكون فاُتم من ألفاظ اللغة 135705

. ولنجعلها   لفظ. 1000لفظن

إنام هو قدر الفائت الذي كان معروًفا عند عرب  1000أن هذا الـ  عىل

ذلك العرص من ما مل ي ذكر يف معجم وال يف شعر وال غريه، فإذا عرفنا أن هذا 

الفائت ظّل مستخفًيا جيوس خالل قبائل العرب زيًدا عىل ألف سنة حتى 

س وَيبيد ألن ألف سنةن زمان   متناهي  عرصنا هذا فال شّك أن منه ما سيدر 

ّرف لغات البرش بل تضمحّل وَتغيض حتى  الطول، ويف أقّل منه ي مكن أن حت 

ر ما يدّل عىل أن كثرًيا من  تنقرض عن آخرها. وقد ذكرنا أن يف كالم أيب عم 

الكالم الذي كان يعرفه أهل اجلاهلية قد درس. والقياس عىل ذلك يقتِض أن 

ركثرًيا من كالم العرب الذي كان مستعماًل يف ومنه الفائت  - عرص أيب عم 

ن ر أن تكون  -الذي مل ي دوَّ س قبل أن يصل إىل عرصنا هذا. وأنا أقدِّ سيدر 

نسبة الفائت الذي استطاع أن ينجو من احلَدثان هي العرش، فتكون النسبة 

%. وإذن يكون عدد األلفاظ الفائتة الناجية من الدروس والنسيان إىل 0.01

ألكثر. ودليل ذلك أن ما ال يزال يستعمله الناس لفظ عىل ا 100عرصنا هذا 

فظ منها إال العرش  يف عرصنا من ألفاظ املعاجم ال يبلغ العرش، فإذا مل ُي 

ظ من الفائت ألنه جزء منها. ولنا أيًضا  ف  فكذلك ينبغي أن يكون مقدار ما ح 

شاهد  حّي عىل رسعة دروس األلفاظ، وهو األلفاظ التي كان يستعملها الناس 
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 .(1)بل جيل أو جيلي ثم قضت أو كادتق

سيناله التحريف كام نال أترابه من  100ثم ال شّك بعد  أن بعض هذه الـ 

ن. وهو ما توجبه قواني التطّور. وقد عَمدت إىل كالم مسموع  الفصيح املدوَّ

م ]أي بعيد من احلضارة[ من ساكني بالد املنبع كام يسميها  ألعرايب معارص حمرَّ

ف منها يبلغ الصاعدي و أحصيت بعض ألفاظه فوجدّت الفصيح غري املحرَّ

ب التحريف املّطرد للحروف وال اّطراح اإلعراب.  الثلث تقريًبا مع أين مل أحس 

 10إال  100ولنجعله النصف تنّزاًل. فإذا جعلناه النصف مل يبق لنا من هذه الـ 

وقوعه يف كالم  كلمة تقريًبا هي جمموع الفائت الفصيح الذي جيّوز االحتامل  

 العامة اليوم.

│ 

ولكن هل ستكون مجيع ألفاظ العاّمة التي مل ت ذكر يف املعاجم من هذا 

 الفائت؟

ن واستبقينا ما سوى  كاّل، ألنا إذا نّحينا من ألفاظ العاّمة الفصيَح املدوَّ

ًفا من أربعة أصناف، فصنف منه فائت فصيح. وهو الذي  ذلك فسنجده مؤلَّ

ن  10ر جيّوز أن يكون نحو قلنا: إن النظ  أصله فصيح مدوَّ
كلمة. وصنف ثانن

أو فائت، ولكن التحريف قد ختّونه وأزاله عن وجهه عىل مّر األيام إما باحلذف 

أو الزيادة أو القلب أو تغيري احلروف أو احلركات أو التطور الداليل. وهذا أمر 

                                                           

 ملحمد العبودي.« كلامت قضت»( انظر مَثاًل عىل هذا كتاب 1)
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نّفت كتب حلن العواّم منذ العرص حد. وهل ص  األول مع قربه  معروف ال جي 

من الفصاحة إال لبيان ذلك. وال جرم أن اللحن سيكون يف عرصنا أضعاف ما 

كان يف ذلك العرص. وصنف ثالث يضّم ألفاًظا مل تنبت عىل عرق من 

الفصاحة، وإنام ارجتلها العاّمة بعد عرص االحتجاج. ومن الطبيعي أن يوّلد 

ج ألفاًظا جديدة مل تكن يف العاّمة يف هذه القرون التي أعقبت عرص االحتجا

ف  ر  أسالفهم. وصنف رابع يضّم األلفاظ األعجمية التي استعملوها فع 

ل ذلك لترصفهم فيها. ه   موضعها من الع جمة أو ج 

جمتها أو شككنا يف عجمتها، وهو  فإذا أخرجنا األلفاظ التي عرفنا ع 

ة التي ال يزال الصنف الرابع، ثم قّدرنا أن عّدة األلفاظ العامية غري األعجمي

لفظ فسيكون يف هذه اآلالف  5000يستعملها الناس يف بالد املنبع اليوم 

%. وهذا الفائت 1.1كلمة فائتة عىل األكثر، ونسبتها من اجلميع  10الثالثة 

الفصيح مغمور ببحر من األلفاظ غري الفصيحة كام رأيت، فإذا أردنا أن 

ق مجيع نستخرجه لنلحقه بكالم العرب فنحن بي أمري ن، أحدمها أن ن لح 

كلمة ليست من كالم العرب يف  5000األلفاظ العامية بكالم العرب فندخل 

كلمة فصيحة. ويف هذا افتئات  10كالمهم ألن من املحتمل أن يكون فيها 

عظيم عىل اللغة. واآلخر أن هنتدي إىل حيلة متّكننا من أن نثب ته معرفًة فنستّله 

صيحة. وهذا ما ادَّعاه الدكتور الصاعدي، فإنه ذكر من سائر األلفاظ غري الف

أنه وإن كان ال برهان له باستخراج هذا الفائت فإن عنده قرائن ثالًثا يسّميها 

املعايري متى حتّققت يف لفظ من هذه األلفاظ فإن غالب الظّن أنه من الصنف 
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ّرف  .(1)األول، وهو الفوائت الفصيحة التي مل حت 

 لثالثة توصلنا إىل غلبة الظّن كام يقول؟فهل هذه املعايري ا

أول هذه املعايري )املعيار اللفظي(، وهو أن يكون اللفظ موافًقا ألصوات 

العربية وأبنيتها. ومع ما يف هذا املعيار من إهبام وإمجال فإنه ال يزيد عىل أن 

رج بعض الصنف الرابع، وهو األلفاظ األعجمية املعروفة الع جمة، وقد  خي 

ن أو أخرجنا رج أيًضا بعض املحّرف من املدوَّ ه من احلسبة السابقة أصاًل. وخي 

الفائت الفصيح وبعَض األلفاظ العامية املرجتلة، وال خيرج الباقي، وهو 

ن أو الفائت الفصيح  ف من املدوَّ اجلمهور األعظم، وذلك أن كثرًيا من املحرَّ

نيتها. وانظر إىل ما عّده واأللفاظ العامية املرجتلة موافق ألصوات العربية وأب

العلامء قدياًم من اللحن جتد أصواته عربية ووزنه واشتقاقه عربيًّا، فقول الناس: 

رة  ورة( للك  )َغليت  املاء( وقوهلم: )العصاة( بالتأنيث و)اللّثة( بالتشديد و)الك 

عّد من اللحون القديمة وقد حتقق فيه مع ذلك  و)َخصلة شعر( بفتح اخلاء كّله ي 

عيار  اللفظي. فهذا املعيار إذن ال يستطيع أن يفصل لنا بي هذين القبيلي، امل

وإنام قصاراه أن خيرج بعض ألفاظ العامة التي ال يتحقق فيها ألهنا مؤّلفة من 

 100نسيج أو بناء ليس من أبنية العربية. وهذا قليل، وقد يكون عدة ذلك 

 لفظ.

تور الصاعدي أن يكون والعجيب أن هذا املعيار ال يوجب عند الدك

                                                           

 «.11 -14/ 1فوائت املعاجم ( »1)
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اللفظ من جذر مستعَمل وال أن يكون ارتباطه بجذره ظاهًرا إن كان له جذر 

 (1)مستعَمل، فقد جعل الصاعدي مثاًل من الفوائت الظنية قول العامة: )بغط(

مع أن  (3)مع أن جذرهيام مهمالن. وجعل منها أيًضا )خثع( (2)و)اندلش(

َغر( مع أنه ال صلة له بمعاين جذره جذرها شبه مهمل. وجعل منها كذلك )ب

، وغريها. وجعل منها لفظ )اخلشري( (4)املسموع البتة بإقرار الصاعدي نفسه

الذي هو يف كالم العامة بمعنى )الرشيك(. وحاول رّده إىل معاين جذره 

ا )من بتكلف شديد فذكر له ثالثة أوج خمارش »ه أعجب ها أنه جعله مشتقًّ

ين متساويان يف الكسب واخلسارة واحلقوق ، فكأن املتخارش«امل نجل

. وأين أسنان امل نجل من الرشيكي؟ (5)والواجبات كأسنان املنجل أو املشط(

وتشابه الشيئي بوجه ما ال يقتِض إحلاق أحدمها باآلخر باشتقاق أو غريه ألن 

الذهن السليقي ال يفَطن إال ملا قوي شبهه وطالت مالحظته واستعلن عىل 

ست أسنان املنجل كذلك. ثم إن )املخارش( اسم آلة مشتّق، وهم قّلام غريه. ولي

يشتّقون من املشتّق. واألظهر يف رأيي أن تكون )املخارش( مقلوبة من 

ش هو اخلدش،  )امَلخارش( ألن جذر )خرش( ال يدّل عىل هذا املعنى. واخلَر 

                                                           

 «.127/ 4فوائت املعاجم ( »1)

 «.307/ 4فوائت املعاجم ( »4)

 «.171/ 4املعاجم فوائت ( »5)

 «.127/ 4فوائت املعاجم ( »2)

 «.171/ 4فوائت املعاجم ( »1)
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صَن( يقال: )ختارشت الكالب( إذا ختادشت ومزق بعضها بعًضا، و)خرَش الغ

إذا رضبه بامل حجن جيتذبه إليه. ثم سّموا به الكسب ملا فيه من معنى املجاذبة 

واألخذ واالنتزاع فقالوا: )خرش الرجل ألهله( إذا اكتسب هلم. وهذا مروي 

يف املعاجم. فاألظهر إذن أن يكون أصل )اخلشري( هو )اخلريش( أي املشارك 

فاعل( الدا ّل عىل املشاركة كـ)جليس( يف الكسب. و)فعيل( هنا بمعنى )م 

و)رشيك( و)قعيد(. و)اخلريش( مل ت ذكر يف املعاجم، فجائز أن تكون فائًتا 

لت بعد عرص االحتجاج ثم  حمّرًفا بالقلب املكاين، وجائز أن تكون قد ارجت 

ّرفت بالقلب. وال يشء يرّجح أهنا من الفائت املقلوب يف زمن االحتجاج.  ح 

ز أحد  با لتكّلف أن يّدعي اشتقاق لفظ من لفظ، فلو كان عىل أنه ال يعج 

العامة يقولون مكان اخلشري )الرشيخ( لقلنا عىل طريقة الصاعدي: )إنه مشتّق 

من رشَخي الّرحل، ومها حرفاه وجانباه، ألن الرشيكي متساويان يف احلقوق 

والواجبات كتساوي هذين اجلانبي( وهكذا. بل لو مل يكن للخشري جذر 

منع ذلك الصاعديَّ من أن جيعله من الفوائت الظنية كام فعل يف  مستعمل ملا

 األمثلة التي أوردنا آنًفا.

ل ه قول العامة )يوايق( بمعنى )يتطاول للرؤية(  ومن أمثلة ذلك أيًضا جع 

. وقد حاول ربطه بأصل فصيح فذكر أنه مبدل من قول (1)من الفوائت الظنية

ط الطول،  العامة )هيايق( وأن )هيايق( قد يكون ا من )اهلَيق(، وهو املفر  مشتقًّ

                                                           

 «.743/ 4فوائت املعاجم ( »1)
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ا. وإنام أصل )يوايق( يف كالم العامة هو )واق يويق(، و)واق  فأبعد النُّجعة جدًّ

راد ومجيع  ر الشيباين: )م  يويق( مقلوبة قلًبا مكانيًّا من )آق يئ وق(، قال أبو عم 

ج يقولون: يئ وق: يّطلع من مكان مرشف(
ة استقراء ، فدّل هذا عىل سع(1)مذح 

املتقّدمي وأن ما يستعمله العامة اليوم إنام هو حتريف له، وظهَر أيًضا ب عد ما 

 تكلفه الصاعدي من دعوى االشتقاق.

وثانيها )املعيار الداليل(، وهو أن يكون مسمى اللفظ من مألوف حياة 

رج بعض الصنف الرابع، وهو بعض األلفاظ  العرب قدياًم. وهذا املعيار إنام خي 

رج قلياًل من األلفاظ العامية املرجتلة. وال خيرج ما ا ألعجمية املستحَدثة. وقد خي 

 100سوى ذلك، وهو الكثرة الغالبة. وغاية ما ي مكن أن خيرجه من األلفاظ 

تمل أن تكون  10لفظ. فإذا ق سنا الـ  4000لفظ، فيبقى لنا إذن  لفًظا التي ُي 

 %. 4.1لفظ، صارت نسبته  4000عّدته فائًتا بام حتقق فيه هذان املعياران، و

وثالثها )املعيار اجلغرايف(، وهو أن تكون الكلمة فاشية يف كثري من القبائل 

والبلدان. ومل يفرّس وجه اقتضاء هذا املعيار لفصاحتها وداللته عىل صحة 

نقلها. فإن كان يريد أن العامة اليوم ال جيتمعون إال عىل ما هو عريّب حمض فهو 

  البطالن إذ الشواهد التي تنقضه أكثر من أن حتىص.رأي بّي 

وأجود تعليل نعلمه لذلك أن نقول: إنه أراد به أن الكلمة ال تشيع يف 

الناس اليوم إال كان ذلك دلياًل عىل تواترها ألهنا مل تشع إال ألن كل أفراد قبيلة 

                                                           

 «. 12/ 1اجليم ( »1)



             
 

119 
 

اآلباء عن من القبائل التي تستعملها قد أَثروها عن آبائهم ثم َأَثرها هأالء 

آبائهم، وهكذا حتى ينتهوا إىل عرب االحتجاج، فاتفاق هذه القبائل وهذه 

تج بكالمهم  البلدان عىل استعامل هذه الكلمة دليل عىل أهنا موروثة عن من ُي 

 وليست مولدة بعد ذلك.

وهذه احلجة يف غاية الوهم والوهن، فإن التواتر ال يصدق عىل ذلك، إذ 

الغفري الذين يستحيل تواطؤهم أو أخذ بعضهم عن  التواتر هو اتفاق اجلمّ 

بعض يف مجيع الطبقات حتى يتصلوا باملروي عنه. ونحن إذا سلمنا بتواتر 

الكلمة املّدعى فواُتا يف طبقتنا املعارصة ويف طبقتي أو ثالث أو أربع قبلها أو 

يقع أخذ  أكثر، أي مّدَة أربع مئة سنة أو مخس مئة، وثبت لنا بربهان ّما أنه مل 

بعضهم عن بعض فمن أين لنا أن نعلم تواترها يف مخس مئة السنة التي قبلها إذ 

جيوز أن يكون توليدها قد حدث حي إذ. وهيهات ذلك، فقد عميت علينا 

أنباء هذه القرون، وذلك أنه جيوز أن تكون قبيلة ما يف القرن السابع اهلجري 

و حّرفت لفًظا عربيًّا قدياًم يف بنيته مثاًل قد اخرتعت لفًظا مل يستعمل من قبل أ

أو معناه أو استعارت لفًظا أعجميًّا من بعض جرياهنا من األعاجم، فلم يزل 

هذا اللفظ ينمي ويغ ل  يف القبائل يف مّدة أربع مئة سنة أو مخس مئة حتى صار 

شائًعا يف القبائل ومشتَهًرا يف البلدان. وال تنس أن بيننا وبي عرص االحتجاج 

د اللفظ يف هذه احلقبة التي بدأ فيها فساد  أكثر من ألف سنة، فقريب  أن يولَّ

قع وجارًيا عىل كل لسان. ونحن  اللغة ثم يفشو حتى يكون مستعماًل يف كّل ص 

نعلم بالتجربة واملشاهدة يف عرصنا هذا أن من األلفاظ ما ينشأ يف أهل بلد ما 
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ّم وي عرف. وهذا كّله فال تنقِض مخسون سنة أو مئة عىل األكثر حت ى يفشو ويع 

لو سّلمنا أن العرب إنام هم نقَلة َأَمنة أللفاظ اللغة وحسب، وما كان األمر 

كذلك، بل كانوا يستعملوهنا استعامل أهلها األولي وجيرون فيها عىل مقادير 

حاجاُتم وعىل َوفق أغراضهم فيزيدون فيها ويرجتلون وينقصون منها 

 ض حلقيقة التواتر.وُيّرفون. وهذا مناق

وإذن فهذا املعيار الثالث، وهو املعيار اجلغرايف، ال يمكن أن يدّلنا عىل 

يشء من الفوائت الصحيحة، ال بل قد يدّلنا عىل الضّد من ذلك، وهو أنه متى 

انطبق عىل كلمة كانت أجدَر أن ال تكون فائًتا، وذلك أن هذا املعيار يقتِض كام 

لمة مستعملة عند العرب طبقة عن طبقة حتى تتصل بينّا آنًفا أن تكون الك

بعرص االحتجاج، ثم يقتِض أيًضا أن تكون مستعملة يف مجاعات كثرية متفرقة 

من غري أن تستفيدها واحدة منها عن األخرى، وإنام نقلتها عن آبائها وورثتها 

َم أن يكون اللفظ شائًعا منترًشا يف القبائل  حي من أسالفها. ولو صّح هذا للز 

كان الشعراء القدماء يقرضون أشعارهم الفصيحة خالل ست مئة سنة يف 

اجلاهلية وبعد اإلسالم، وحي كان العلامء متوفرين عىل مجع اللغة من القبائل 

بكّل سبيل خالل ثالث مئة سنة. ولو كان األمر كذلك ملا تنّكبها الشعراء وملا 

 ضّل عنها الرواة مجيًعا.

ناقض ملا ذكره الصاعدي من أن من أسباب فوات عىل أن هذا املعيار م
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، ألهنا (1)الفوائت انعزال بعض القبائل يف أماكن نائية مل يصل إليها اللغويون

ّح أن تكون شائعة يف احلديث إال بأن  إذا كانت منعزلة يف القديم فليس يص 

يكون بعضهم قد تلّقاها من بعض ومل يرثها من سلفه. ويف ذلك نقض هلذا 

عى فواته هبذا املعيار قد املعيا ر إذ ال يعصمنا حي إذ من أن يكون اللفظ املدَّ

ف ثم فشا بعد ذلك. رِّ د أو ح  لِّ  و 

ومن أمثلة ذلك أن الدكتور الصاعدي عّد من الفائت الظني لفظ 

)اجل غمة(
الذي هو يف كالم العامة بمعنى اجل رعة. واملنقول يف املعاجم عن  (2)

مجة( . واحتّج لذلك بتحقق املعايري الثالثة فيها. وقد العرب هو لفظ )الغ 

ذكرنا أن ما حتققت فيه هذه املعايري فإن احتامل أن يكون من فائت كالم العرب 

ًفا أو مرجتاًل 53.1%. واالحتامل األكرب، وهو 4.1ال يتجاوز  %، أن يكون حمرَّ

مجة( العربية الفص يحة إىل أو معّرًبا، فقد جيوز أن يكون الناس قلبوا )الغ 

)اجل غمة( قلًبا مكانيًّا، وذلك يف القرن السادس أو السابع أو الثامن أو نحو 

ذلك ثم ظّلت تتعاورها األلسنة زمنًا طوياًل حتى عّمت وساحت يف القبائل 

والبلدان. ونحن نعلم أن القلب رسيع إىل الكل م، فمن العامة من يقول يف 

نّصت(: )تصنّت(. وقدياًم كانوا )زواج(: )جواز( ويف )نضج(: )نجض( ويف )ت

 يقولون يف )أصوع(: )آصع(. وقد عّد بعضهم ذلك من اللحن.

                                                           

 «.71/ 1فوائت املعاجم ( »1)

 «.111/ 4فوائت املعاجم ( »4)
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، (1)وعدَّ أيًضا من الفائت الظني لفظ )ربشه فارتبش( بمعنى اضطرب

فإن كانت شينه مبدلة من كاف )ارتبك( فبأي وجه يغلب عىل ظنّنا أن هذا 

ربش( فإنه ال عالقة له اإلبدال وقع يف عرص االحتجاج؟ وإن كان من جذر )

بمعاين هذا اجلذر. ومع ذلك فإنه جيوز لو سّلمنا أنه كان مستعَماًل أن يكون 

لفظه قدياًم )ترّبش( أو )رَبش( أو )رب ش( أو )اسرتبش( أو )أربَش( ثم حرفه 

 العامة حي بدأ فساد لغتهم إىل )ارتبش(.

. وليس يعرف (2)وعّد منه أيًضا لفظ )لفاه فهو اليف( بمعنى زار وقدم 

( بمعنى وجده. وال دليل  العرب ذلك، وإنام يعرفون )ألَفى الّشء فهو ملفن

يوجب غلبة الظّن بأهنا من الفائت ألنه جيوز أن يكون هذا حتريًفا من العامة إذ 

 حّرفوا )ألفى( إىل )لَفى(. وهذا هو االحتامل األكرب كام ذكرنا.

فة يف لسان العامة كتسميتهم جبَل وقد وجدنا كثرًيا من أعالم املواضع حمرَّ 

)ابنَي شامم( بـ)أذين شامل( و)ل غاط( بـ)الغاط( و)الّريب( بـ)الّرين( و)َقَرماء( 

بيح( و)اجلَريب( بـ)اجلرير(. ولو شئت أن أزيد  بيغ( بـ)ص  بـ)رضما( و)ص 

لزدّت. واألعالم أصدق شاهد عىل إرساع الفساد يف كالمهم ألنه ال يمكن أن 

عى أن دَّ هذا التغيري لغة أخرى فائتة ألن العَلم ال تكون فيه إال لغة واحدة عىل  ي 

خالف أسامء األجناس. فإذا كان تغرّي ألفاظ األعالم حتريًفا ال ريب فيه 

                                                           

 «.315/ 4فوائت املعاجم ( »1)
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فكذلك ينبغي أن يكون تغرّي ألفاظ أسامء األجناس كـ)اجلغمة( و)الاليف( 

 ونحومها.

لبتة، بل قد يوجب ضّد هذه فقد رأيَت أن املعيار الثالث ال يغني شيًئا ا

رجا من كالم العامة  الدعوى، وأن املعيارين األولي إنام غاية َغنائهام أن خي 

لفظ مقطوع بأهنا ليست من  1000لفظن نحَو  5000الذي قّدرنا عّدَته 

لفًظا من املحتَمل أن تكون فائًتا، والباقي  10لفظ، منها  4000الفائت، فيبقى 

%. وكال الرضبي يتحّقق فيه 4.1ئت من غري الفائت غري فائت، فنسبة الفا

هذان املعياران. وهذا يقتِض أن ت عّد مجيًعا من الفوائت. ومثال ذلك لفظ 

نّا( بمعنى )إّنا( و)نبي( بمعنى )نبغي( و)اليّل( بمعنى )الذي( وكثري غريها،  )ح 

له نظائر يف  وكّلها تنطبق عليها هذه املعايري الثالثة، فإبدال مهزة )إنا( حاًءا

. وهو مع ذلك شائع يف الناس.  (1)العربية كقوهلم يف )أما واهلل (: )محا واهلل (

وحذف  الغي من )نبغي( والذال من )الذي( له نظائر كثرية، فإن العرب من ما 

( و)م  اهلل( يف )مل أكن( و)ال 
( و)ال أدر  ُيذفون ما كثر استعامله كام قالوا: )مل أك 

ن  اهلل( وغريها. ومها مع ذلك فاشيتان يف القبائل والبلدان، فهل أدري( و)أيم 

سيعّد الدكتور الصاعدي هذه األلفاظ وأشباهها من الفائت الظني النطباق 

 هذه املعايري الثالثة عليها؟

│ 

                                                           

  الطيب اللغوي.أليب« 110/ 4اإلبدال ( »1)
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فإذ  تبّي لنا أنه ليس يف طوق هذه املعايري الثالثة أن تفصل بي هذين 

ُيتمل أن يكون فائًتا بنسبة لفظ من ألفاظهام الرضبي املختلطي عل منا أن كّل 

سواء  ما سلكه الصاعدي منها يف الفوائت الظنية كـ)اخلشري( و)اجلغمة( % 4.1

و)الاليف( و)االرتباش(، وما مل يسلكه فيها كـ)حنّا( و)نبي( و)اليّل( وغريها، 

 فجعل  بعضها من الفوائت الظنية دون بعض حتّكم حمض.

عى أن هذه األلفاظ )فوائت ظنية(، وذلك وعل منا أيًضا أنه ال دَّ  جيوز أن ي 

عبارة عن ترجح أحد االحتاملي يف النفس عىل أن )الظّن( يف اصطالح العلامء 

، فإذا قوي هذا الظّن حتى يقارب اليقي فبعضهم يسميه اآلخر من غري قطع

ا هـ(: )الظّن جتويز أمرين فام زاد، ألحدمه232)غلبة ظّن(، قال الباجي )ت

وقال  (1)ا(وغلبة الظن زيادة قوة أحد املجوزات عىل سائرهمزية  عىل سائرها. 

ق بي قول القائل: هـ(151اآلمدي )ت ألن  «غلبة ظنّ »و «ظنّ »: )هلذا يفرَّ

%، وغلبة 10، فالظّن إذن ما جاوز الـ (2)غلبة الظن ما فيه أصل الظّن وزيادة(

%. والصاعدي إنام يريد 100ا كان % تقريًبا، واليقي م50الظّن ما جاوز الـ 

بمصطلح )الفوائت الظنية( غلبة الظّن املقارب اليقي ألنه قال: )فحي نقول: 

غلبة الظّن بأهنا من إن هذه الكلمة من الفوائت الظنية يعني هذا القول 

                                                           

 «.21إحكام الفصول ( »1)

 «.14/ 5اإلحكام يف أصول األحكام ( »4)
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وقال: )واجتامع هذه املعايري الثالثة يف كلمة أو داللة هلجية حرّي  (1)(الفوائت

كم بأهنا من الفوائت( من درجة اليقي يقّرهباأن  % ال 4.1واحتامل . (2)حي ُي 

، عىل أنه ال ي شرَتط اليقي لقبول ألفاظ اللغة يبلغ الظّن فضاًل عن غلبة الظنّ 

أصاًل، وإنام يكفي يف ذلك غلبة الظّن. وأكثر ما نقله لنا العلامء يف معامجهم من 

فيه والسهو واالفتعال والتصحيف ألفاظ اللغة ليس بيقي جلواز وقوع الوهم 

والتحريف وغري ذلك من آفات الرواية، فإذا انحّط احتامل ثبوته عن العرب 

فنحن إذن ال نمنع قبول ، (3)% صار غلبة ظّن ال يقينًا55.55ولو إىل نسبة 

، ولكن )الفوائت الظنّية( التي يشتغل هبا الدكتور الصاعدي اللغة بغلبة الظنّ 

حّقها أن ت سّمى يف اصطالح العلامء )الفوائت لبة ظّن، وإنام ليست ظنًّا وال غ

% فهو وهم، قال الكفوي 10ألن ما كان احتامله دون الـ  الومهية(

ا، وإن اّل كان الراجح ظنًّا 1052)ت هـ(: )فإن استوى الطرفان كان شكًّ

هـ(: )فإن ترّجح أحدمها ومل 1057وقال احلموي )ت (4)(ومًهاواملرجوح 

خَر فهو ظّن، فإن طرحه فهو غالب الظّن. وهو بمنزلة اليقي. وإن مل يطرح اآل

                                                           

 «.11/ 1فوائت املعاجم ( »1)

 «.11/ 1فوائت املعاجم ( »4)

( ولذلك فإن األلفاظ التي يسميها الصاعدي )فوائت قطعية(، وهي التي نجدها يف غري 5)

 بولة صحيحة.املعاجم، هي يف احلّق فوائت ظنّية. وهي مع ذلك مق

 «.352الكليات » (2)
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 .(1)(فهو وهميرتّجح 

وإذا كان األمر كذلك فإن الفائت الفصيح الذي جّوزنا من جهة النظر 

وقوعه يف كالم العامة إن  كان قد وقع يف احلقيقة فإنه خمتلط  بأضعافه من كالم 

ري الثالثة وال غريها شيًئا يف متييزه من غريه، العامة غري الفصيح. وال تغني املعاي

فمن اّدعى القدرة عىل استخراجه فقد قفا ما ليس له به علم وافتأت بذلك عىل 

 العربية افتئاًتا عظياًم وادَّعى ما ال سبيل إىل معرفته إال بوحي منَزل.

. العامية ال ختدم الفصحى أبًداهـ(: )1217وأخرًيا قال حممود شاكر )ت

مية لغة اجل ّهال، فكيف ختدمها؟ ولكن اللغة العربية هي التي ختدم العا

 ية(.العام

 
 
 

 
  

                                                           

وقد اضط ررت إىل اإلكثار من ذكر األرقام واإلحصاءات ألين «. 155/ 1غمز عيون البصائر ( »1)

ظ مها عىل أمور غيبية كتقدير الفوائت وعىل ألفاظ مبهمة كلفظ  وجدت هذه الدعوى قائمة يف ع 

ج إىل التفصيل والوضوح التامّ   .)الظنّية(. وذلك من ما ُيو 
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بيان سقوط دعوى )الفوائت « تدليس المنتقد»التعليق على  و
 (1)الظنية(

 

 :هاد  م 

نقد »الدكتور عبد الرزاق الصاعدي عىل مقالتي  كتبهالرّد الذي  قرأت  

ة واهي «نتقدتدليس امل»وساّمه « دعوى الفوائت الظنية ، فألفيت ه ضعيف احلجَّ

ه يترّبأ من أوله، ومقّدماته ال ت فِض إىل نتائجه، وإسهاب ه أشَبه   االعرتاض، فآخر 

زاله. وقد وجدتُّه عىل ثالثة أقسام، فقسم منه  َمن ه أدلُّ عىل ه 
بَحرَصه، وس 

ال يعود  أفاض فيه القوَل يف قضايا، منها ما ليس حمالًّ للنزاع، ومنها ما حتقيقه

ن فصاحة العامة  عىل حمّل النزاع بتأييد وال نقض، وذلك كنحو حديثه عن وز 

ومقدار موافقتها للفصحى يف بعض األلفاظ، وما ن ق ل من فصاحة أهل جبيَل 

العكوتي وجبل عكاد، وعن َسعة كالم العرب وأمثلة الفوائت القطعية 

ما أورده منقول بالنسخ والظنّية واملعايري املرجحة وغري ذلك. وكثري  من 

. وجلُّه من ما نعرفه ونؤمن به وال «فوائت املعاجم»واإللصاق من كتابه 

نختلف عليه، فال حاجة إىل ملء الصفحات به ألنه ال يقِض بتصحيح دعوى 

 )الفوائت الظنية(. ولذلك لن أعلِّق عليه بّشء.

وهو ما بّثه خلَّل به أنحاء رّده حتى ال تكاد  ختلو منه صفحة،  وقسم آخر

                                                           

 هـ.2/1/1221( ن رشت يف تويرت وفسب ك يف 1)
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ب عىل يشء من هذا ألين مل  وران الكالم. ولن أعقِّ رَسل التَُّهم وع  عيّل من م 

، كلٌّ من هواه عىل  يت  أشغل نفيس بالنظر فيه، ومتى ما أعرَض يل ختّطيته )وعدَّ

( كام يقول الشاعر النجايش، وذلك أن موضع اخلالف بيننا هو قضية  شغل 

ه. )الفوائت الظنّية( وليس جرحي أو  تعدييل. واهلل يغفر له ما زلَّ به قلم 

لب القضية ومثابة اخلالف منها وكابَد  وقسم ثالث عَرَض فيه لص 

االحتجاج هلا واملحاماَة عليها ولقي يف ذلك مئونة شديدة وعنًتا فادًحا. وهذا 

القسم ال يصل إىل الربع من جمموع الرّد. وسأقرص تعليقي عليه ألن غريض هو 

ه هذا أن يثبت إمكان استخراج الفوائت من أن أبّي هل  استطاع الصاعدي بردِّ

كالم العامة اليوم أم ال. وسأخترص القوَل يف ذلك ما أمكنني ألين ال أرى 

إعطاء هذه القضية فوق ما تستحّقه من الوقت واجلهد، عىل أين لو شئت بيان 

تاج إلسقاط ولكنك ال حتكّل غلط وتقويَم كل أَود لطال الرّد طواًل فاحًشا، 

التمثال املصنوع من الوَرق إىل أكثر من أن تنف خ عليه نفخة واحدة، فإذا هو 

 ساقط.

ر حمّل النزاع غري أنا حمتاجون قبل أن ندل   ف إىل صميم القضية أن نحرِّ

َيل  حتريًرا جليًّا ألن يف استبهام ذلك وغموضه دخوَل كثري من اللبس واحل 

 واملغالطات. وقد كان ذلك.
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 :حترير حمّل النزاع 

 القضايا التي هي خارج حمّل النزاع: -أ

 ليس داخاًل يف حمّل النزاع هذه القضايا:

وعَمل  ةحممود إين أرى أن ذلك غاية، فمجع كالم العامة وتدوين ه -

، وأنه ينبغي مبادرته قبل اندثاره وضياعه من ق َبل أنه جزء من الرتاث مريّض 

، ولكن الدعوة إىل مجعه ال تعني تصحيح دعوى  الشعبي، ومل أنك ر ذلك قطُّ

ل هبذا األمر احلسن  ّح التوصُّ
الفوائت الظنية التي يقول هبا الصاعدي، فال يص 

املتَفق عىل قبوله إىل قضية أخرى فاسدة، وهي قضية الفوائت الظنية، وال 

التلبيس عىل الناس بذلك. وإذن فجميع ما كتبه الصاعدي يف هذه القضية هو 

 ال صلة له بمحّل النزاع. من ما

ألفاظهم  كثرًيا من، فإين أرى أن الكالم عىل فصاحة ألفاظ الناس اليوم -

. ومل يقل أحد قّط: إن كالم الناس اليوم إما فصيح وإما حمّرف عن الفصيح

ا باألرض التي يسميها  ي  عىل أن هذا ليس خاصًّ جملوب من اهلند أو الصِّ

ك لتجد يف سائر البلدان كالعراق واليمن الصاعدي )أرض املنبع(، بل إن

والشام والسودان وليبيا واجلزائر وغريها من األلفاظ الفصيحة ما ال جتده 

أحياًنا يف أرض املنبع، ولكن ذلك ال يقتِض أن نحكم بغلبة الظّن عىل بعض 

ألفاظهم التي ال ت عرف يف يشء من كتب الرتاث بأهنا فائتة  وأهنا كانت معروفة 

ثر من ألف سنة. فكّل ما رسَده الصاعدي من هذا الباب ال صلة له قبل أك

 بمحّل النزاع.
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ال من جهة االّدعاء بأهنا  بعض كالم العامة باملعاجم الدعوة إىل إحلاق -

، ولكن من جهة أن للعامة اليوم من احلّق يف ارجتال اللغة ويف فائت قديم

ال نرى صحتها، ولكنها  ترصيف األلفاظ مثَل ما كان ألسالفهم. فهذه قضية

 غري قضيتنا. وهلا موضع آخر.

، ثبوت نقص إحاطة العلامء بجميع كالم العرب يف زمن مجع الرواية -

فهذا أمر مسلَّم به. وقد أثبتُّ يف رّدي أن العلامء فاُتم يشء من اللغة. فكّل ما 

ال أورده الصاعدي من الشواهد التي تدّل عىل احتامل الفوات ال حّجة فيها و

ّح شواهده لو كانت تدّل حتاًم عىل أن الفائت  حاجة إىل إيرادها، وإنام تص 

باآلالف، وهي ال تدّل عىل ذلك، بل لو سّلمنا تنّزاًل أهنا باآلالف فال دليل عىل 

أهنا ظّلت حمفوظة سليمة من التحريف مّدة ألف سنة حتى انتهت إىل عرصنا، 

يتوّهم أنه ال يزال يف عرص أيب  بل األدّلة عىل خالف ذلك. والصاعدي كأنه

منصور األزهري وأنه قادر عىل أن يلتقط من األلفاظ الفصيحة ما لعله عزب 

ه  ه مّدَة أرس  عن أيب منصور وأن يستدرك عليه ما عسى أن يكون قد فاته سامع 

 مع أن بيننا وبينه أكثر من ألف سنة 

وز من جهة ، فإين أرى أنه جيثبوت الفوائت يف كالم العامة اليوم -

السليمة من التحريف  يف كالم العاّمة بعض الفوائت يقعأن  املحض اإلمكان

ا، وسيكون  -وقد ال يقع  -واللحن، ولكّن ذلك إن وقع فإنه سيكون قلياًل جدًّ

مغموًرا ببحر من األلفاظ املوّلدة وامللحونة وغريها بحيث ال ي مكن متييزها 

صاعدي من الكالم عىل سعة لغة العرب منها إال بوحي. فكّل ما أطال فيه ال
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وكثرة القبائل وتفّرقهم يف األصقاع واحتامل وقوع الفوائت ال معنى له ألين ال 

 أدفع ذلك وال أنازع فيه، وإنام أنكر  القدرة عىل استخراجها إن وقعت.

، فإن هذا أمر متعّذر ال يستطيعه اجلزم بتقدير الفوائت القطعية والظنية -

كام يف الفوائت القطعية، وإما ألنه من َكئود ُيتاج إىل استقراء تاّم  أحد إما ألنه

أمر الغيب كام يف الفوائت الظنية، فقصارى ما نستطيعه هو أن نقّرب ذلك 

. فكّل موضع من اإلحصاء (1)وهذا ما بينت ه يف رّدي غري مّرة تقريًبا وحسب.

عىل منه أو أدنى منه ماحَك فيه الصاعدي لريفع الرقم الذي ذكرت ه إىل رقم أ

َم، وإنام أردت  بيسري ال وجه له ألين مل أّدع يف األرقام التي أوردُتا اجلز 

 التقريب.

 القضية التي هي حمّل النزاع: -ب

 حمّل النزاع يف هذه القضية هو:إذا عرفَت هذا فاعلم أن 

النظري لوقوع الفوائت يف كالم  اإلمكانهل ي مكننا بعد إذ اتفقنا عىل 

بأي ونميزها من غريها أن نستخرج هذه الفوائت  كثريًة كانت أو قليلةً  مةالعا

ثم يكون استخراجنا هلا وحكمنا عليها بأهنا من الفوائت من طريق  ،معيار كان

 غلبة الظّن أم ال يمكننا ذلك؟

أما أنا فالصاعدي يرى أنه يستطيع ذلك بمعايري ثالثة وضعها هو. و

عىل األلفاظ التي ال ذا طبقنا هذه املعايري الثالثة فأرى أن هذا غري ممكن ألنا إ

                                                           

 «. 12، 15النقد ( »1)
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هو الظنية توجد يف املعاجم وال غريها فإن احتامل أن تكون من الفوائت 

كام بينت  باإلحصاءات. ومهام نازعَت يف بعض اإلحصاءات فام  فقط (4.1%)

وليست ظنًّا، فضاًل عن أن  ،وهم   %(4.1%( أبًدا. ونسبة )50هي ببالغةن )

 غلبة ظّن.تكون 

وهلا تب عات قد ختفى عىل كثري من الناس، ، بالغة اخلطر الدعوىوهذه 

جيتها. وهي الدعوة التي توىلَّ ك رَبها  رِّ
فهي ب نت  الّدعوة إىل العامية وخ 

املسترشقون وراموا تنفيقها قبل حقبة من الزمان، وذلك من جهة احتفاهلام 

ه والعمل عىل تدوينه يف املعاجم مجيًعا بكالم العامة أو ببعضه واالعتداد ب

رام  وتسويغ استعامله يف الكالم األديّب وتبجيل أهل األرض من العاّمة الذين ي 

أخذ كالمهم والتزهيد  يف األسالف أو يف جهودهم، غري أن دعاة العامية 

يأخذون بجميع كالم العامة وينبذون الفصحى، والصاعدي يأخذ ببعضه مع 

دعاة العامية كانوا يرفعون من شأن احلضارة املرصية اإلبقاء عىل الفصحى. و

لريفعوا من شأن اللهجة املرصية، والصاعدي يرفع من شأن بعض ب قاع 

يها باسم تسويقّي خادع، وهو )أرض املنبع( لريفع من شأن  اجلزيرة ويسمِّ

كالمهم )العاّمّي( ويزيِّن القول بفصاحته. ولكن الدعوة إىل العامية وإن كانت 

ا من دعوة الفوائت الظنية من وجوهن كثرية فهي أهون منها من أوجهن أَخَر، رشًّ 

بن إرادَة التلبيس  ون كالم العامة باسم آخر أنيق مهذَّ وذلك أن أصحاهبا ال يسمُّ

ي بعض كالم العامة الذي ال ي عرف يف يشء من  عىل الناس، والصاعدي يسمِّ

لظنية( ليتمّهد له بذلك الطريق  املعاجم وال كتاب من كتب الرتاث بـ)الفوائت ا
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إىل احلكم عليه بالفصاحة ثم إحلاقه باملعاجم. وقد فعل ذلك من خالل 

الذي اقرتحه وصنع خّطته ومحَل بنفوذه  «معجم العربية الشامل»مرشوع 

د يف  ج  طالَب الدراسات العليا عليه إذ ذكر أن من منهج املرشوع )إثبات ما و 

 .(1)نية( بعض اجلذور من الفوائت الظ

ودعاة العامية ال ينسبون إىل العرب األوائل من اللغة ما ال برهاَن هلم به. 

والصاعدي ينسب إليهم بالظّن ما ال برهان له به ويّدعي أن هذه الفوائت 

كانت مستعملة قبل أكثر من ألف سنة وأهنا من عربّية القرآن. وإذا كانت من 

 مسائل العربية ونبني عليها القواعد عربية القرآن فيجوز لنا أن نحتّج هبا يف

ونسرتشد هبا ملعرفة أساليب العرب وأحواهلم وطرائق معيشتهم، بل جيوز لنا 

ر إذ  أن نفرسِّ هبا كالم اهلل تعاىل  وقد وجدت للصاعدي ترصًُيا هبذا األمر النُّك 

، ومعلوم أن القراءات (2)قال: )قد تساعد الفوائت عىل تفسري قراءات قرآنية(

لصحيحة جزء  من القرآن، وإذن نستطيع أن نفرسِّ كالم اهلل تعاىل الذي نزل ا

قبل أكثر من أربع مئة وألف سنة بألفاظ العاّمة التي ال توجد يف معجم من 

املعاجم وال ت عرف يف كتاب قّط من كتب الرتاث بعد أن خيتارها الصاعدي 

 ة وخيتم عليها بختم الفصاحة بناًءا عىل معايريه الظنّي

ودعاة العامية ال يعبثون بتاريخ األلفاظ وال ُيكمون عىل احلديث منها 

                                                           

 «.44دليل مرشوع معجم العربية الشامل ( »1)

 «.71/ 1فوائت املعاجم ( »4)
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َدم من غري بّينة، والصاعدي ُيكم بالظّن عىل بعض األلفاظ التي تتحقق  بالق 

ات الظنون، بل  َدم. ودعاة العامية ال يتبعون يف مذهبهم مرمجَّ
فيها معايريه بالق 

ا. والصاعدي يقِض بالظنون يسريون عىل منهج رصيح واضح وإن كان فاسدً 

المية من صنع ه هو  ويتجانف عن منطق البحث العلمي وُيتكم إىل معايري ه 

ظاهرة  التذبذب عاجزةن عن الفصل والتمييز. ودعاة العامية يزَهدون يف الرتاث 

واة  د من جهود علامء الرتاث من اللغويي والرُّ دون فيه، والصاعدي يزهِّ ويزهِّ

م، وهو )العلامء العراقيون( وتسمية  معامجهم من خالل تسميتهم ب وه  اسم م 

مجيًعا حتى املعاجم  غري العراقية بـ)املعاجم العراقية( ليتأتَّى له احلكم عليهم 

  (1)بقصور اإلحاطة ونقص الراوية واجلهل بلغات أهل نجد واحلجاز

دعواه هذه ويثبت صحتها  قَّ إذا أراد الصاعدي أن ُي  ومهام يكن فإنه 

فال سبيل له إىل ذلك إال بأن يرفع باإلحصاءات   عنها املطاعننفي وي

من الفائت األلفاظ التي تنطبق عليها املعايري أن تكون  الصحيحة  نسبَة احتامل  

، عىل األقّل لتتحّقق فيها غلبة الظّن التي اّدعاها (%50)إىل  (%4.1)من الظنّي 

 هبا.وإن ال بَطلت دعواه وسقطت ومل جي ز االعتداد 

 فهل استطاع الصاعدي يف رّده أن يفعل ذلك؟

│  

                                                           

لنفوسة زكريا « تاريخ الدعوة إىل العامية وآثارها يف مرص»( انظر يف شأن هذه القضية كتاَب 1)

 سعيد.
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 سقوط دعوى الفوائت الظنية: 

هل يؤّدي تشكيك الصاعدي يف بعض أرقام اإلحصاء إىل رفع نسبة 

أو أزيد ليتحقق يف ما يّدعيه من الفوائت  (%50)إىل  (%4.1)االحتامل من 

 غلبة  الظّن؟

املؤثرة يف النسبة  سأجيب عن هذا السؤال، ولن أناقش سوى املسائل

عرًضا عن ما ال أثر له من التفاصيل ألن الَّ يتشعب احلديث ويتمزق وُيجَب  م 

ي( كام يقول  ف )والنَّصف  يكفيك من التعدِّ ًيا النَّص  ، ومتحرِّ غري  املهّم منه املهمَّ

، ومتنّزاًل معه يف إحصاءاته غاية التنزل ألبّي أننا مهام تسّمحنا فيها فإن  بشار 

 نتيجة ستكون واحدة.ال

 تقدير عدد الفوائت الظنية: -أ

أنا نستطيع أن نخّمن عّدة الفوائت عىل وجه التقريب  يف رّدي ذكرت  

كام القطعية مثاًل، وبينت أن عدة فوائته  «املفضليات»بالنظر يف الشعر، واختذت 

 كلمة، وهذا يبلغ (130)أحىص حمققاه أمحد شاكر وعبد السالم هارون 

أن نسبة الفائت يف دواوين الشعر  وذكرت   .ن جمموع ألفاظ أبياتهم %(0.5)

 .(1)أو تنقص« املفضليات»تزيد قلياًل عىل ما يف 

 والطريقة الصحيحة لنقض هذه الدعوى هي:

فيذكر بالدليل أهنا « املفضليات»أن يغّلط إحصاء املحققي لفوائت  -أ

                                                           

 «.15النقد ( »1)
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 اختاذي هلذا الكتاب مثاًل.لي بطل  (%10)أكثر كثرًيا من هذا بحيث ال تقّل عن 

فوائت ما شاء من دواوين الشعر ثم خَيرج منها بمتوسط  أو ُيَص  -ب

ليبطل اّدعائي أن نسبة  (%0.5)حسايب يكون مرتفًعا ارتفاًعا بائنًا عن نسبة 

 أو تنقص.« املفضليات»الفائت يف دواوين الشعر تزيد قلياًل عىل ما يف 

 ولكن الذي عمله هو:

أنه مل  الغريب، ولكن «املفضليات»إحصاء املحققي لفوائت  أنه غّلط -أ

يرفع من عدُتا ليكون ذلك أقوى حلجته يف ادعاء كثرة الفوائت، بل حّط منها 

ة، وذكر أنه حقق بعض ألفاظها قبل كلم (130)كلمة بداًل من  (51)فجعلها 

أن ، وذكر أيًضا «فوائت املعاجم»ثالث سنوات عند اشتغاله بإعداد كتابه 

. (1)( كلمة؟(130من الشهرة بمكان رفيع، )فكيف يفوت منها ) «املفضليات»

ا من وجهي:  وَفعلته هذه طريفة جدًّ

الذي خرج قبل ثالث  «فوائت املعاجم»األول: أنه نيس أنه ذكر يف كتابه 

( كلمة من غري أن يعرتض عىل 115سنوات أن عدة الفوائت بإحصاء حمقَقيه )

ه اآلن بحجة شهرة مع أنه يستنك (2)ذلك ومع أنه ذكر أنه حّقق  «املفضليات»ر 

 هذه األلفاظ أو بعضها خالل إعداده هلذا الكتاب 

الثاين: أن حطَّه من قدر فوائت هذا الكتاب أدعى إىل إضعاف حّجته 

                                                           

 «.13 -11نتقد تدليس امل( »1)

 «.74/ 1فوائت املعاجم ( »4)
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وتوهي رأيه ألن نسبة الفوائت الظنية مبنية عىل نسبة الفوائت القطعية يف 

%( فأضحت اآلن 0.5الفوائت القطعية ) ، وقد كانت نسبة«املفضليات»

(0.1   )% 

مثاًل للمقايسة والتقريب بحجة أنه « املفضليات»ثم شّكك يف اختاذ  -ب

ملء السمع والبرص، ولكنه مل ُيص  فوائت ما شاء من دواوين الشعر القصية 

اخلاملة النائية عن تعاور العلامء ليثبت أن بي عدة فوائتها وعدة فوائت 

بوًنا بعيًدا وفرًقا مؤّثًرا، بل رسد جمموعة من الكتب، منها دواوين « تاملفضليا»

شعر، ومنها معاجم وكتب لغة وغريها، وذكر عدد فوائتها من غري أن يذكر 

ولو فعل ملا  .(1)نسبة فوائتها إىل عدد ألفاظها مع أن هذا هو حمّل اخلالف

.  وجدها إال نحًوا من ما قّدرت 

، بل ثبت بإحصائه هو لفائت ذه املسألةوهبذا ثبت انقطاعه يف ه

. وهذه حجة يل عليه« املفضليات»  ساقها هو بنفسه. أهنا أقّل من ما ذكرت 

 ،فوائتها من غري ذكر للنسبة بعض الدواوين التي ذكر عددَ  ثم إنه دّس مع

مثاًل يف أن عدد الفوائت قد « اجليم»اختذ من و ،كتب اللغة واملعاجم بعَض 

 توّهم أهناة نسبتها من جمموع األلفاظ حي ا. وقد ذكر هذه املرّ يكون كثرًيا جدًّ 

« اجليم»قد غلط يف هذا غلًطا كبرًيا ألن . و(2)(%15)، فذكر أهنا تبلغ مؤّيدة له

                                                           

 «.11، 12تدليس املنتقد ( »1)

 «.34تدليس املنتقد ( »4)
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، وقد بينت يف كالمي غري مرة أين إنام أستخرج نسبة ليس من دواوين الشعر

َل جامعي اللغة يف ، وذلك ألن غرضنا أن نبلو حا(1)الفائت من خالل الشعر

مجعهم هلا ونتبّي حمّلهم من استقرائها وما نسبة ما فاُتم منها إىل ما حّصلوه 

منها، وليس غرضنا الذي نتامرى فيه هو أن نمتحن قدر استيعاب أهل املعاجم 

ن فيها من ألفاظ  وِّ لكتب من سبقهم من اللغويي ورسائلهم وإحاطتهم بام د 

نّاع امل عاجم يف رسد ألفاظ اللغة يف معامجهم ال يوجب تقصري اللغة. وتقصري  ص 

مجيع العلامء يف مجع اللغة من أفواه العرب ثم تدوين ها يف أّي كتاب من كتبهم 

معجاًم كان أو غري معجم. وطريقنا إىل تبيُّ ذلك الفائت هو أن ننظر يف دواوين 

بمعجم لغة، وإنام الّشعر، والشعر  وإن كان متضّمنًا ألفاًظا من اللغة فليس هو 

نّاع املعاجم مل يضعوا  ل الساَذج. وقد علمنا أن ص  ف  هو كالم العرب الغ 

معامجهم بعد أن أحاطوا بشعر العرب مجيًعا ثم فرزوه لفًظا لفًظا وأحلقوا كّل 

ا، بل وضعوا معامجهم عىل بعض الّشعر وغاب عنهم كثري  ً لفظ منه ببابه مفرسَّ

نا ألفاظه كّلها أو بعضها مفرّسة يف املعاجم فهو منه. فأّيام شعر أصبناه ووجد

دليل عىل حّظ هأالء العلامء من اجلمع وعىل درجت هم من الّسرب والتقّص. 

وهب أنا وقفنا عىل قصيدة جاهلية يف خمطوط قديم مل يعلم بشأهنا وال اطلع 

غري عليها أحد من علامء اللغة أفكنَت تظّن أنك واجد  شطَر ألفاظها أو عامَتها 

 «املفضليات»مفرّسة يف املعاجم أم تظّن أن فائتها سيكون قريًبا من فائت 

                                                           

 «.15النقد ( »1)



             
 

119 
 

 وغريها من دواوين الشعر وخمتاراته 

وملا كان هذا غرضنا الذي إليه نحونا مل يكن صواًبا ما صنعه الصاعدي 

ألن هذا الكتاب  «اجليم»من إحصاء ما فاَت املعاجم من ما تضّمنه كتاب 

ه ما شئَت، ولكنه ليس بديوان شعر، فاأللفاظ معجم أو شبه معجم أ و سمِّ

رض شعر، فام  ة مفَردة وليست مدَرجة يف ع  التي فيه ألفاظ  مستخَرجة مفرسَّ

ي وجد فيها من ما ليس يف املعاجم فإنه مل يفت اللغويي، وإنام فات أصحاب 

عّد ما يف  من املعاجم مثاًل من ما ال يوجد يف غريه  «التاج»املعاجم، كام أنه ال ي 

فائًتا وال ي ستدّل به عىل قدر ما فات اللغويي بكالم العرب. وإذن فليس يف 

هذا حجة للصاعدي، بل لنا أن نحتّج به عليه ألنه يدّل عىل شّدة بالء العلامء 

َظم غنائهم يف مجع اللغة وأّن كتبهم املعاجَم منها وغرَي املعاجم قد وعت   وع 

ر، وما اجلمهور األعظم من كالم الع رب وأّن ما فات األول منهم عرفه اآلخ 

ب عن األول، وما سقط من معامجهم وجدناه يف سائر كتبهم  ر مل يعز 
فات اآلخ 

إال ما ندَر، وأن الرواية قّلام تذهب عىل اجلميع. وغفلة  الصاعدي عن تبيُّ 

الفرق بي هذين الرضبي وعن العّلة التي اختصصت  هبا دواوين الشعر 

اء أوقعته يف أخطاء كبرية يف ما استدركه عيّل من إحصاءات ويف ما بناه باإلحص

 عىل ذلك من نتائج. 

ّح االستدالل بام فات املعاجم من ما يوَجد  عىل أنا لو سّلمنا جَداًل أنه يص 

يف كتب اللغة وغريها فإن طريقته يف استخراج نسبة فائتها جمانبة للصواب، 

بنَى عليه.  «اجليم»ًتا، وهو وذلك أنه عَمد إىل أكثرها فائ واختذه أسوًة ومَثاًل ي 
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والطريقة الصحيحة هي أن يستخرج املتوسط احلسايب من مجيع الكتب التي 

%( وال نصفها وال قريًبا من 15ذكرها أو من بعضها، وإذن ال جيَدها تبلغ )

ذلك. هذا لو سلمنا بصّحة االعتداد بكتب اللغة وغريها يف معرفة نسبة 

 . الفائت

، وتبي أيًضا بطالن ما «اجليم»فقد تبّي إذن بطالن احتجاجه بنسبة فوائت 

التمس إحصاءه من عدد فوائت كتب اللغة وغريها، مع خلل كبري يف طريقته 

 يف إحصائها ال نحتاج إىل تفصيله ألنه إذا سقط األصل سقط معه الفرع.

ن النقض، وإذا كان األمر كذلك كان ما ذكرته من اإلحصاء سلياًم م

. «ملفضليات»( كلمة بإحصائه هو لـ100فيصبح عدد الفائت الظنّي نحو )

( كلمة، أي أن الصاعدي مل يزد 1000وهذا أقّل من ما قدرته سابًقا، وهو )

بعد مجيع كالمه املسهب هذا عىل أن قّلل من قدر الفوائت فأثخن رأيه وهنًا 

 وضعًفا 

 ( [ إنام100الذي صار اآلن )] (1000) الـ ثم ذكرت  يف رّدي أن )هذا

 يف ي ذكر مل ما من العرص ذلك عرب عند معروًفا كان الذي الفائت قدر هو

ر غريه( و)وأنا وال شعر يف وال معجم  استطاع الذي الفائت نسبة تكون أن أقدِّ

( ]صارت اآلن أقّل %0.01) النسبة فتكون العرش، هي احلَدثان من ينجو أن

 الدروس من الناجية الفائتة األلفاظ عدد يكون وإذن. %([0.05من )

. ( لفًظا[10األكثر ]صارت اآلن ) عىل لفظ (100) هذا عرصنا إىل والنسيان

 يبلغ ال املعاجم ألفاظ من عرصنا يف الناس يستعمله يزال ال ما أن ذلك ودليل
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فظ مل فإذا العرش، ظ ما مقدار يكون أن ينبغي فكذلك العرش إال منها ُي  ف   من ح 

 يستعمله يزال ال . فاستدللت هلذه الدعوى بأن ما(1)منها( جزء ألنه ئتالفا

 العرش، والفائت جزء منها. يبلغ ال املعاجم ألفاظ من عرصنا يف الناس

والطريقة الصحيحة لنقض هذه الدعوى هي أن يأخذ معجاًم كاماًل يمّثل 

ها، أو يأخَذ نامذج عشوائي ة كافية من ألفاظ العرب بأنواعها غريب ها ومأنوس 

املعجم، فيها من كل أنواع األلفاظ من أسامء أعيان وأسامء أجناس ومجوع 

وأفعال وغريها فيعرضها عىل من شاء من العامة في ثبت أهنم ال يزالون 

يستعملون ثلث ألفاظ املعاجم أو نصفها أو أكثر فينقض بذلك دعواي يف أن 

 %(.10املستعمل منها ال يبلغ )

ألنه عامل أنه لن يسل مه إىل النتيجة التي  فعل ذلكولكن الصاعدي مل ي

ُيّب، بل راغ إىل جتربة انتخاب مخسة نصوص من النثر والشعر ثم عرضها عىل 

عدد من األعراب املسنّي، وأعانه عليها قوم آخرون، وانتهى من ذلك إىل أن 

ه ذكر  (2)%(71املستعمل من ألفاظ املعاجم نحو ) ه. . وهذا قول يكفيك من ردِّ

ولو قلت ألحد من الناس عامًلا كان أو جاهاًل: إن العاّمة اليوم ال يزالون 

%( عىل األقّل من مجيع األلفاظ املذكورة يف 71يستعملون يف كالمهم العامّي )

 لسخر منك  «تاج العروس»أو  «لسان العرب»

                                                           

 «.11النقد ( »1)

 «.75 -35تدليس املنتقد ( »4)



     
 

802 
 

 فإذا كان األمر كذلك فكيف انتهى الصاعدي إىل هذه النتيجة اخلاطئة؟

اه إىل ذلك أنه أقام جتربته عىل دعوى أخرى غري  الدعوى التي الذي أدّ 

ادعيت ها، وذلك أين اّدعيت أن ما ال يزال العامة يستعملونه اليوم من ألفاظ 

املعاجم ال يبلغ العرش. والصاعدي حَرَف الدعوى إىل ما ال يزال العامة 

لونه أو مل يكونوا يعرفونه من كالم العرب مفَرًدا أو بسياقه، وسواء كانوا يستعم

يستعملونه، وذلك من خالل نصوص معّينة انتخبها هو وخترّيها عىل وفق 

 هواه.

رّد به عىل ذلك هو أن فرًقا بي ما ال يزال الناس يستعملونه يف  فأول ما ي 

كام قال. وتأّمل يف  (1)كالمهم وبي ما يعرفونه )حي سمعوه وتدّبروا ألفاظه(

هو يبّي  أن بعض ما عرفوه مل يكونوا يستعملونه، قوله: )تدبروا ألفاظه(، ف

ولكنهم فهموا معناه من خالل السياق، وذلك أن األعرايب ال ُيتاج إىل أن 

يتدّبر لفًظا من األلفاظ التي يستعملها يف كالمه حتى يعرفه. وجيوز أيًضا أن 

طبة مجعة  يكونوا عرفوا بعض ذلك من استامعهم لبعض الكالم الفصيح يف خ 

 إذاعة أو نحوها. أو

، وهو أنه عرض عليهم نصوًصا معينة انتخبها هو عن توُخ منه  وأمر ثانن

، ونّكب (2)وخترّي، قال: )وراعيت فيها االتصال بحياة الناس ومآرهبم املختلفة(
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فيها عن احلويش والغريب واملهجور النادر البعيد عن حياُتم وعن املبتذل 

ه ألنه ال يصّح املرذول كام يقول. وهذا األمر وح ده ناقض لإلحصاء من أسِّ

ّم بنتيجتها  للمحص أن خيتار نصوًصا يراعي فيها خصااًل يشاؤها ثم يع 

الدعوى كلها، فهذه النصوص املختارة إنام تدّل عىل نسبة ما ال يزال العامة 

)يفهمونه( من ألفاظ اللغة التي راعى فيها هذا األمر، وال تدّل عىل نسبة ما ال 

لعامة )يستعملونه( من مجيع ألفاظ املعاجم باختالف أنواعها وتعّدد يزال ا

جماالُتا. وال سبيل لنقض دعواي إال بام قّدمت بيانه، وهو أن يعرض عليهم 

معجاًم كاماًل من أوله إىل آخره، أو خيتار اختياًرا )عشوائيًّا غري متحّيز( من 

. وإذن «التاج»و «لسانال»جذور متفّرقة شاملة ألنواع ألفاظ  معجم واسع كـ

%( سليمة من النقض. وعىل ذلك ال يبقى 10تبقى النسبة التي ذكرت، وهي )

( كلمة التي هي تقدير الفائت الظني بحسب إحصاء الصاعدي 100من الـ)

 ( كلمة. 10إال ) «ملفضليات»لـ

%( منها عىل األقّل قد 10وقد ذكرت يف رّدي أن من املحتمل أن يكون )

وذلك من غري حساب التحريف املطرد للحروف وال اّطراح  ناله التحريف،

. واملراد (1)اإلعراب. وانتهيت إىل هذه النسبة من سامعي لكالم أحد األعراب

بالتحريف املّطرد إبدال بعض احلروف أصواًتا أخرى كنطق القاف كاًفا جمهورة 

ى والضاد ظاًءا ونحو ذلك، ولكن الصاعدي نقَض هذه التجربة بتجربة أخر
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أقامها عىل بعض القصائد الشعبية انتهى فيها إىل أن النسبة الصحيحة لأللفاظ 

 .(1)%(77املعجمية الفصيحة غري املحرفة هي )

هو أن الصاعدي أغفل إحصاء  وسبب اختالف النسبة بي التجربتي

الضامئر وحروف املعاين واألسامء املوصولة وغريها من األدوات كام نّص هو 

ّج لذلك بأمرين، أحدمها أهنا ليست من أهدافه يف الفوائت، عىل ذلك. واحت

واآلخر أن التحريف فيها ظاهر. وليس ذلك بحجة، وذلك أن املراد من هذه 

التجربة ليس هو هذه األلفاظ بأعينها، وإنام املراد االستدالل هبا عىل املقدار 

باملعلوم الذي يمكن أن يصيب األلفاظ من اللحن، فنحن إنام نعترب املجهول 

عتّد به. وقد فاته  ونستدّل عىل الغائب بالشاهد، فجميع ما أسقطه ينبغي أن ي 

فة مثل )د عاهم( إذ األصل )دعاء(. وليس  أيًضا إحصاء عدد من األلفاظ املحرَّ

( و)تصَفى(  هذا برضورة، بل هو كالمهم يف السعة أيًضا. وكذلك )َهج 

أين أحصيت يف جتربتي مجيع  و)املراجل( و)املشاحي( و)شفت( وغريها. عىل

اللحون احلركية، وذلك كنطقهم: )اللَّيايل( بكرس الالم )اللِّيايل( ونطقهم 

)ي صّلون( بكرس الياء )ي صّلون(، ومل ُيص الصاعدي شيًئا من ذلك. وأراين 

أميل  اآلن إىل أن ينوب عن األلفاظ التي وقع فيها حلون حَركية  قانوهنا واحد 

إن كثرت أفرادها فهي واحدة  يف حقيقتها ألهنا كلّية ال لفظ واحد ألهنا و

ىص مجيع التغيريات الصوتية واإلعرابية،  جزئية. وعىل ذلك ينبغي أيًضا أن حت 
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وي كتفى من حساب النوع الواحد من التغيري بلفظ واحد. وقد أجريت 

إحصاًءا آخر هبذه الضوابط عىل نموذج من القصائد التي عرضها الصاعدي 

 %(، فاألمر قريب.30%( تقريًبا. ولنجعله )10الصحيح منها ) فوجدت

( لفًظا هي جمموع الفائت 51( لفًظا إال )10وإذن ال يبقى لنا من هذه الـ)

الظنّي السامل من التحريف الذي جيّوز االحتامل وقوعه يف كالم العاّمة اليوم. 

 (.10وهذا العدد أقّل من ما قّدرته سابًقا، وهو )

│ 
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 قة استخراج هذه الفوائت:طري -ب

( لفًظا إن  وَقعت يف كالم العامة اليوم 51هذه الفوائت التي قّدرناها بـ)

فإهنا ستكون مبهمة غري معروفة. وقد كنت قّدرت عدد األلفاظ العامية غري 

لت إىل تقليل العدد مع أنه قد (1)( لفظ5000املدّونة يف املعاجم بـ) . وإنام م 

ون هذا أحّظ للخصم وأقطع للشغ ب، ومع ذلك فقد يكون أكثر من ذلك ليك

اعرتض الصاعدي عىل هذا العدد وذكر أنه أحىص منها يف سبع سنوات 

. وهذا أمر (2)( لفظ7000( لفظ، وأهنا قد تبلغ بعد سبع سنوات )2000)

جاب ألنه مل يفطن إىل أن رفعه للعدد سي قلِّل من عّدة الفوائت وي ضعف  ع 

( 7000( لفظ. وقد علمنا أن يف هذه الـ)7000لنا: إهنا )احتامهلا ألنا إذا ق

( لفًظا فائًتا شائًعا فإن احتامل أن يكون كّل لفظ من هذه األلفاظ 51)

%(  وقد 1%( أي أقّل من نصف )0.2( هو )51( أحَد الفوائت الـ)7000الـ)

 %(، فقد كان تقديري لعدد األلفاظ العامية أبرَّ له وأكثر1.1كانت بتقديري )

 إنصاًفا 

غري أنه يذكر أن عنده معايري ثالثة قادرة عىل أن خترج هذه الفوائت من 

ركام األلفاظ العامية بحيث تكون نسبة احتامهلا للفوات هي غالب الظّن، أي 

%(. وقد نقضت هذه املعايري يف رّدي السابق وبينت عجزها عن 50أكثر من )
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وسأمجل القول يف تفنيد  ذلك، ولكنه عاد فحاول الدفاع عنها مرة أخرى.

 اعرتاضه فأقول:

فقد بّيَ أن علة كونه معياًرا ي عرف به الفائت من املوّلد  أما املعيار اجلغرايف

ا غرَي فاشن فإن هذه قرينة توليده املتأّخر ألنه لو كان فائًتا  هي أنه إذا كان خاصًّ

وهذه العلة واهية  .(1)ألمكنه أن يشيع يف القبائل والبلدان يف هذه املدة الطويلة

ا حمصوًرا يف بعض القبائل أو األقاليم وهو  ا ألنه جيوز أن يظّل اللفظ خاصًّ جدًّ

فائت قديم، فال جياوزهم إىل غريهم كام نرى اليوَم يف كثري من األلفاظ العامية 

غري الشائعة مع أهنا فصيحة مذكورة يف املعاجم. وجيوز أيًضا أن يكون اللفظ 

ًدا  ا، فـ)جيوزالشائع مولَّ  قبيلة تكون أن غري فائت ألن مّدة ألف سنة طويلة جدًّ

 أو قبل من ي ستعمل مل لفًظا اخرتعت قد مثاًل  اهلجري السابع القرن يف ما

 بعض من أعجميًّا لفًظا استعارت أو معناه أو بنيته يف قدياًم  عربيًّا لفًظا حّرفت

 أربع مّدة يف القبائل يف ويغ ل   ينمي اللفظ هذا يزل فلم األعاجم، من جرياهنا

 تنس وال. البلدان يف ومشتَهًرا القبائل يف شائًعا صار حتى مئة مخس أو سنة مئة

د أن فقريب   سنة، ألف من أكثر االحتجاج عرص وبي بيننا أن  هذه يف اللفظ يولَّ

قع كّل  يف مستعماًل  يكون حتى يفشو ثم اللغة فساد فيها بدأ التي احلقبة  ص 

. فهذا املعيار كام ترى َيضيم األلفاظ اخلاصة غري (2)لسان( كل عىل وجارًيا
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د  ا من األلفاظ غري الفائتة من مولَّ ، ويدخل كثرًيا جدًّ رجها بال بينةن الشائعة وخي 

ب  ف خالل ألف سنة. ومل جي  رِّ ل أو ح 
وملحون وغري ذلك من ما ارجت  

 الصاعدي عن هذا اإلشكال بام يرفعه.

رج من كالم العامة  وأما املعيار الداليل فَغناؤه قليل ألنه ال يعدو أن خي 

ا.  دامى. وهي ألفاظ قليلة جدًّ األلفاظ التي ال تناسب معانيها حياة العرب الق 

وال عمَل له يف أكثر األلفاظ العامية. ومل يتكّلم الصاعدي عليه، وإنام اعرتض 

رجه هذا املعيار وحسب    .(1)عىل تقدير عدد ما خي 

رج إال )بعض ار اللفظيوأما املعي  فقد كنت ذكرت  أنه ال يستطيع أن خي 

ن من املحّرف  وال املرجتلة، العامية األلفاظ وبعَض  الفصيح الفائت   أو املدوَّ

. والباقي أنواع أربعة، وهي بعض (2)األعظم( اجلمهور وهو الباقي، خيرج

ض الفصيح األلفاظ املوّلدة املرجَتلة، وبعض األعجمي املستبهم األصل، وبع

ر الداللة.  امللحون حلنًا مسامًلا للقياس، واملتطوِّ

د  د فذكر أن املولَّ رج مجيع املولَّ وقد أقّر الصاعدي بأنه ال يستطيع أن خي 

قَطع به ألحدمها(  .(3))أحد وجهي االحتامل( وأنه )ليس ثمة ما ي 

ن فيه فقد أجاب عنه الصاعدي بأنه إن َف وحل  رِّ  وأما ما أصله فصيح فح 

كان من األنواع الكثرية الدور يف الكالم كالضامئر وأسامء اإلشارة واألسامء 
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املوصولة وحروف اجلّر فإنه خيرج هبذا املعيار ألن هذه األنواع متّكررة يف 

النصوص، فهو يطمئن إىل حرص النحويي هلا. وإن كان من غري هذه األنواع 

ن قَض له بالفوات فإن كان وقع فيه إبدال أو قلب مكاين من لفظ فصي ح مدوَّ

الظنّي ألن هذا من مألوف الكالم، وهو كثري يف عرص االحتجاج. وإن كان 

وقع فيه تغيري عىل غري هذا الوجه كاحلذف يف )َنبي( خرَج ألن أصله معلوم، 

 وهو )نبغي(، واحلكم لألصل.

ر الداللة ويذكر   ومل جيب عن األعجمي املجهول األصل وال عن املتطوِّ

 خراج هذا املعيار هلام.وجه إ

. (1)هذا ت بيان رأيه يف هذا املعيار. وقد حاولت تلخيصه وترتيبه كام ترى

وأرجو أن أكون فهمته كام أراده. وهو معيار بيِّ الفساد ألنه ليس بجامع وال 

 مانع.

رج األنواع الكثرية الدور كالضامئر وأسامء  فأما كونه ليس بجامع فألنه خي 

أحّق أن تدخل فيه ألن هذه األنواع لكثرة استعامهلا تكثر  اإلشارة مع أهنا

لغاُتا. وما كثرت لغاته كان أدَنى أن يقع فيه فوات لصعوبة حرصها مجيًعا. 

ومثال ذلك كلمة )الذي(، فقد حكوا فيها سّت لغات أو أكثر، فام يدريك لعّل 

فخذ من قبيلة قول العاّمة: )اليّل( لغة سابعة فائتة كانت يف ذلك الزمان لغة ل

نائية يف عامن أو اليمن ثم ذاعت بعد ذلك وفَشت  كام يقِض بذلك منطقه. فبأي 
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رجها هذا املعيار وأمثاهَلا؟  خي 
 وجهن

رج هذا املعيار أيًضا من غري هذه األنواع ما وقع فيه نحو  ما وقع يف  وخي 

لغة  )نبي( من احلذف، إذ أصلها )نبغي(. وهذا منقود ألنه جيوز أن تكون هذه

ن، والعرب من ما ُيذفون ما يكثر استعامله. ومعرفتنا بأصلها  قديمة مل تدوَّ

(: )مل  )نبغي( ال يقتِض ردَّها ألهنا قد تكون لغة أخرى فيها كام قالوا يف )مل أبال 

( ونحو ذلك. (: )مل أك  (، ويف )مل أكن   أَبل 

ين. ومعلوم وأما كونه ليس بامنع فإنه ي دخل ما وقع فيه إبدال أو قلب مكا

أن ما كان كذلك فإنه جيوز أن يكون فائًتا وجيوز أن يكون حلنًا حادًثا، وال وجه 

للحكم بالفوات الظنّي عىل هذا الرضب ألنه ال دليل عىل ترجيح هذا 

االحتامل، بل الدليل يوجب ضعفه كام سيأيت يف ما بعد. والقلب واإلبدال وإن 

يهام كثري أيًضا يف العصور التي كانا كثريين يف عرص االحتجاج فاللحن ف

أعقبت عرص االحتجاج. ونحن نجد العلامء قد نبهوا عىل كثري من حلون العامة 

 يف ذلك.

وي دخل هذا املعيار أيًضا كثرًيا من املوّلد املرجتل، وذلك أن عامة هذا 

الرضب عىل قياس العربية يف أصواته وأبنيته. ومثال ذلك لفظ )هوجَس( 

ًدا (1)خله الصاعدي يف الفوائت الظنيةالعامي الذي أد ، فإنه جيوز أن يكون مولَّ

من ق َبل العامة بعد عرص االحتجاج. وال يشء يقتِض ترجيح الفوات. وأشباه 
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ا.  هذا كثري جدًّ

ف بتطّور الداللة. ومثاله  وي دخل هذا املعيار أيًضا اللفظ الفصيح املحرَّ

ًرا دالليًّا )َحبَّه( بمعنى )قبَّله(، فإنه كام ُيتمل  الفوات فهو ُيتمل أن يكون تطوُّ

ه( ألن التقبيل من عالمات املحّبة. ومع ذلك فقد  متأّخًرا لـ)حّبه( بمعنى )ودَّ

 .(1)سلكه الصاعدي يف الفوائت الظنية

ب بعد عرص االحتجاج تعريًبا  وي دخل هذا املعيار أيًضا األعجمي املعرَّ

ك قدياًم )األشائب( و)البازي( يوهم أنه عريّب األرومة. ومن أمثلة ذل

و)الشهر( وغريها، فمن رآها أعجمّية ذكر هلا أصاًل يف األعجمية. ومن رآها 

زه ردُّها إىل بعض معاين جذرها يف العربية. فليس يشء إذن يمنع  عربية مل يعو 

 من أن يكون بعض كالم العامة الذي ال يوجد يف املعاجم من هذا الرضب.

ثة كام رأيت ال يصلح االحتكام إليها وال التعويل عليها فهذه املعايري الثال

رج بعض الفوائت الظنية وت دخل كثرًيا من ما ليس ف رادى وال مقرتنةً  ، فهي خت 

من الفوائت الظنية، فال ي مكن بذلك الَفصل بي النوعي ألن كّل ما انطبقت 

ئًتا، وكّل ما مل عليه هذه املعايري ُيتمل أن يكون فائًتا وُيتمل أن ال يكون فا

 تنطبق عليه هذه املعايري ُيتمل أن ال يكون فائًتا وُيتمل أن يكون فائًتا أيًضا.
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 نسبة احتامل الفوات بعد تطبيق املعايري: -ج

إذا تغاضينا عن النظر يف ما ال تنطبق عليه هذه املعايري الثالثة واّطرحناه 

ه هذه املعايري ُيتمل الفوات مع احتامل أن يكون فائًتا فإن مجيع ما تنطبق علي

وعدَمه كام فّصلنا آنًفا، فام نسبة احتامل الفوات؟ وما نسبة احتامل عدم 

 الفوات؟

، طريقة  مبنّية  عىل ما قّدمناه من اإلحصاءات ومن لنا يف ذلك طريقتان

تقدير عدد الفوائت الظنية من خالل الفوائت القطعية يف دواوين الشعر. وهذه 

 تي نراها أصّح وأصوب.الطريقة هي ال

ل فنلغي مجيع ما جتشمناه من  ل فيها غاية التنزُّ وطريقة أخرى نتنزَّ

اإلحصاء ونقول بقول الصاعدي عن الفائت الظني: إنه )ال ي عرف تقديره عىل 

 .(1)وجه الدقة(

فإنا إذا طبقنا هذه املعايري الثالثة عىل ألفاظ العامة  فأما الطريقة األوىل

يف معجم وال كتاب فال بّد أن نعرف أواًل تقدير عدد ألفاظ التي ال ت عرف 

تنا 5000العامة. وقد قّدرُتا يف رّدي بـ) ( كلمة، وقّدرت الفائت الظني كام أدَّ

( كلمة، فإذا أخرجت املعايري بعد تطبيقها عىل هذه 10إليه اإلحصاءات بـ)

رج أكثر من ذلك -( كلمة 1000( كلمة )5000الـ) فقد  - وهي ال تكاد خت 

( كلامت  فائتة اهتضمتها هذه املعايري كالفصيح القليل 1000يكون يف هذه الـ)
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( كلمة موافقة 4000الشيوع واألنواع الكثرية الدور ونحوها، ويبقى بعد إذن )

هلذه املعايري. وقد بينا آنًفا أن ما يوافق هذه املعايري ليس هو الفائت فحسب، 

، وصنف آخر يضّم أشتاًتا خمتلفة، وهي بل هو صنفان، فصنف منه هو الفائت

بعض األلفاظ املوّلدة املرجَتلة، وبعض األعجمي املستبهم األصل، وبعض 

ر الداللة. وليس يشء يستطيع أن  الفصيح امللحون حلنًا مسامًلا للقياس، واملتطوِّ

ل الصنفي أحَدمها من اآلخر. فإذا أخذنا بنظرية االحتامالت كان كّل لفظ  يعز 

%( وحمتماًل أن يكون غري 4.1ه األلفاظ حمتماًل أن يكون فائًتا بنسبة )من هذ

 %(.53.1فائت بنسبة )

ولكن الصاعدي اعرتض عىل بعض اإلحصاءات املتعلقة بالفائت الظني 

( لفًظا. واعرتض 51كام بّينّا. وقد أفَض بنا هذا إىل أن أصبح عدد الفائت )

( 2000نة يف املعاجم فذكر أنه مجع منها )أيًضا عىل عدد ألفاظ العامة غري املدوَّ 

( كام 7000( لفظ، فإذا قلنا: إهنا )7000لفظ وأهنا قد تصل بعد سنوات إىل )

رنا أن ما خيرج منها بعد تطبيق هذه املعايري ) ( لفظ كام قّدرنا 1000ُيّب، وقدَّ

( حمتماًل أن 3000( لفظ، فيكون كّل لفظ من هذه الـ)3000سابًقا بقي )

%(، وحمتماًل أن يكون غري فائت بنسبة 1%( أي نصف )0.1ائًتا بنسبة )يكون ف

 %(. وهذا أقّل من تقديري السابق.55.1)

وإذا تنّزلنا أكثر من هذا فجعلنا هذه املعايري قادرة عىل أن خترج من هذه 

( لفظ، فتكون نسبة احتامل 1000( لفظ فإنه سيبقى فيها )3000( )7000الـ)

%(، ونسبة احتامل أن يكون غري فائت 5.1ها فائًتا هي )أن يكون كّل لفظ من
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%(  فقد رأيت أّننا كيفام قلبنا االحتامالت فستظّل نسبة الفوات 51.1هي )

ا.  ضئيلة جدًّ

فهي أن نلغي مجيع ما ذكرناه من التقدير ونأخذ بقوله  وأما الطريقة الثانية

املعايري الثالثة حي إذن عىل يف احلكم بجهالة مقدار الفائت الظنّي، فإنا إذا طبقنا 

ألفاظ العامة غري املدّونة فسنقِض أواًل بأن يكون مجيع ما تنطبق عليه فائًتا 

%( ألنا عرفنا بتجربة سابقة أن نسبة سالمة كالم العامة من اللحن 30بنسبة )

%( ليست خالصة 30قد تصل يف أقىص تقدير إىل هذه النسبة، ولكن هذه الـ)

ألهنا إن كانت قد أحصت احتامل اللحن فلم حتص احتامل الحتامل الفوائت 

ه. وألنا ال  التوليد، فسيكون فيها إذن ما هو فائت وما هو موّلد مرجَتل وشبه 

نعلم عدد هذا وال عدد ذاك فنقسمها بالسوّية بينهام فتكون نسبة احتامل 

%( كام أن نسبة احتامل اللحن 51%( ونسبة احتامل التوليد )51الفوات )

ة غري حمظور طوال ألف 50) %(. فإذا علمنا أن باب التوليد كان مباًحا للعامَّ

سنة وأنه مل يتجّشم أحد من العلامء تتّبعه وتدوينه، وعلمنا أن الفائت جزء من 

َرصاء عىل مجعه واستقرائه وتدوينه يف كتبهم وأن  الفصيح وأن العلامء كانوا ح 

مثال أو الشعر أو غريه وأخذنا عامته مذكور يف القرآن أو احلديث أو األ

، ]أي (1)باعرتاف الصاعدي حي ذكر أن العلامء دّونوا مجهور لغة العرب ومَجّها

ا كان عدده فسَيضعف جانب الفوات وينخفض احتامله ويقَوى  معَظمها[، أيًّ
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ع ف احتامل 
جانب التوليد ويرتفع احتامله، فإذا جعلنا احتامل التوليد ض 

كان كل لفظ من ألفاظ العامة غري املدّونة يف  –تقدير  وهذا أقلُّ  -الفوات 

%(. وهذا كام ذكرت  عىل أقىص 45املعاجم بعد تطبيق املعايري فائًتا بنسبة )

ل معه. فأما التقدير األدّق فهو ال يصل إىل )  %( كام بينت آنًفا.2درجات التنزُّ

فصيحة وقد ذكر الصاعدي أن غلبة الظن تتحقق بحساب نسبة األلفاظ ال

%(. 30%( وذكرنا أهنا ال تتعدى )77. وقد كان قّدرها بـ)يف كالم العامة اليوم

واحتّج هلذا بأن األصل يف ألفاظ الناس الفصاحة، وأن البقاء عىل األصل 

. واقتصاره عىل حساب هذه (1)الذي يسّمى استصحاب احلال حّجة  يف اللغة

ّح لو ثبت لن ا شيئان، أحدمها أن نضمن أن النسبة غلط  بّي، فإن هذا قد يص 

العامة مل يولِّدوا كلمة قّط يف مّدة ألف سنة. واآلخر أن يكون العلامء مل يتوّفروا 

عىل مجع اللغة وتقصيها وينفقوا يف هذا غاية جهدهم وطاقتهم. فأما والعاّمة مل 

نوا يعطونا عهًدا وثيًقا بأهنم مل يوّلدوا شيًئا من األلفاظ. وأما والعلامء قد دوّ 

مجيع ما سمعوه وعرفوه من ألفاظ اللغة فاألصل أن كالم العرب القديم 

ن، فام فات منه فهو خالف األصل، وليس العكس. وعىل ذلك  الفصيح مدوَّ

 %(.45تكون النسبة عىل التسليم هبذه الطريقة )

 وقد اعرتض الصاعدي عىل إغفايل لذكر املعايري األربعة املرجحة املساعدة

)عمل غري صالح يف األخالق ويف موازين العلم وأدبياته( وأنني  وذكَر أن ذلك

                                                           

 «.121، 122تدليس املنتقد ( »1)



     
 

866 
 

أخفيتها ودلست وأومهت وخالفت  مبادئ البحث العلمي ونافيت األدبيات 

. وهذا من البغي بغري (1)واألخالقيات وأن هذا ال ي ستغَرب مني وأنه عاديت

ا كافية احلّق، وذلك أين ال أحتاج أن أذكرها ألنه يرى أن الثالثة التي ذكر ُت 

لتحقيق الفوات الظني متى انطبقت عىل كلمة. وهذه األربعة إنام تزيد االحتامل 

عنده قوة ظُن بعد أن يكون قد استحّق بلوغ درجة الظنية باملعايري الثالثة، 

فتخّلفها عن كلمة من الكلم ال ي سقط أصل الظّن وال ينّحي الكلمة من احتامل 

أخالفه يف ثبوت أصل الظّن. وال يعنيني رأيه يف  الفوات الظني عنده. وأنا إنام

 تفاوت الظّن ألن هذا ال يؤّثر يف اسمها وال يف ما ينبني عليها من أحكام.

│ 

  

                                                           

 «.111، 101تدليس املنتقد ( »1)
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 تسمية احتامل الفوات بعد بيان النسبة: -د

، ولكن هذه النقطة هي صميم القضية ومثابتها وحمّل احلسم منها

نت أن نسبة احتامل الفوات التي الصاعدي اضطرب فيها وحترّي. وذلك أين بي

%(، وهذا ال يبلغ الظّن فضاًل عن غلبة الظّن 4.1انتهينا إليها باإلحصاء تبلغ )

التي يّدعيها يف الفوائت الظنية. وال جرم أنه قد عرف ذلك وعلم أن مجيع 

ا، ومجيع التجارب التي صنعها لن  اعرتاضاته عىل اإلحصاءات التي ذكرُت 

%( أو أزيَد ليتحقق يف هذه الفوائت غلبة الظّن، فام كان 50تسلمه إىل نسبة )

 منه إال أن فعل أمرين:

األول: أنه مل يستمر يف اإلحصاءات التي أخذ فيها ومل يبن  بعضها عىل 

%( أو أزيد، 50بعض إىل أن ينتهي إىل إثبات أن نسبة احتامل الفوات تبلغ )

ظن ومقاربة اليقي التي نّص %(، وذلك ليتحقق فيها غلبة  ال4.1وأهنا ليست )

 عليها يف كتابه.

ت ه، وهو رجحان أحد  الثاين: أنه أدخل الشّك عىل معنى )الظّن( كام فرسَّ

االحتاملي عىل اآلخر، فذكر أن للظنِّ معنًى آخر، وهو أن يكون بمعنى الشّك 

 مطلًقا. وزعم أين أخفيت هذا املعنى كعادته يف استسهال إرسال التَُّهم.

مل يفطن إىل أنه باعرتاضه هذا قد جعل مذهبه يف الفوائت الظنية  ولعله

(. وذلك أنه إما أن يريد بالفوائت الظنية  ب  ية املتعجِّ ذاًذا )وتلك لعمري هن  ج 

%(. وإما 10رجحان أحد األمرين عىل اآلخر، أي ما كانت نسبة احتامله فوق )

و رجح أحدمها عىل اآلخر، أن يريد هبا مطَلق الرتّدد بي أمرين سواء  تساويا أ
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 %(.100%( ودون الـ)0أي ما فوق الـ)

فإنه ي عرتض عليه من  -وهو نّص ما ذكره يف كتابه  –فإن قال باألول 

 وجهي:

األول: أنه ال معنى الستدراكه للمعنى الثاين وال معنى أيًضا الُتامي 

 بإخفائه.

عن املِض يف الثاين: أنه مل يستطع أن يقيم البّينة عىل ذلك ونَكَل 

ر  نتيجتها النهائية وبيان بلوغ نسبة االحتامل إىل )  %(.50اإلحصاءات ثم ذك 

رّد عليه من ثالثة  -وهو ظاهر اعرتاضه هذا  –وإن قال بالثاين  فإنه ي 

 أوجه:

األول: أنه حكَم عىل مذهبه هذا بالبطالن وكفانا مئونة تفنيده ألنه أثبَت 

%( 0ائت الظنّية( مطَلق الرتّدد، أي ما فوق الـ)أنه يريد بالظّن يف مصطلح )الفو

%(. والعلامء مجيًعا ال يبنون عىل الظّن وال يعتّدون به إال إذا 100ودون الـ)

%( فإنه وإن سامه بعضهم ظنًّا فإنه ال يبني 10كان راجًحا. فأما ما مل يتجاوز )

 عليه حكاًم، فخالفهم يف تسميته إنام هو خالف لفظّي.

ناقض كالمه السابق حي ذكر أنه )حي تقول: إن هذه الكلمة  الثاين: أنه

من الفوائت الظنية. يعني هذا القول غلبة الظّن بأهنا من الفوائت( وأن )اجتامع 

هذه املعايري الثالثة يف كلمة أو داللة هلجية حرّي أن يقّرهبا من درجة اليقي 
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كم بأهنا من الفوائت(  أنه يرى أن الفوائت ، فهذا النّص يدّل عىل(1)حي ُي 

الظنّية قد حتققت فيها غلبة الظّن وقاربت اليقي وأن املعايري الثالثة كافية يف 

%( 10ذلك. وقد ذكرنا أن غلبة الظّن ومقاربة اليقي ال توجب جماوزة الـ)

 %(.100وحسب، بل توجب مقاربة الـ)

ى الثالث: أنه ناقض إنكاره السابق للدكتور سليامن العيوين حي  سمَّ

فوائته بـ)الفوائت الشكّية( فجعل هذا إسقاًطا سلبيًّا وتشوهًيا للمصطلح 

وتقبيًحا مع أنه نقل هنا عن النووي أن الشّك والظّن مرتادفان  فإن كانا 

َه تسميتها باسم )الفوائت الشّكية(؟ ّر بام  (2)مرتادفي فام باله كر  وإن كان ال يق 

 رك به ويشنّع عيّل يف إخفائه؟ذكره النووي فلامذا يذكره كاملستد

│ 

 

  

                                                           

 «.11/ 1فوائت املعاجم ( »1)

 ( يف هذه التغريدة:4)

 status/1091732732223373313https://twitter.com/sa2626sa/ . 

https://twitter.com/sa2626sa/status/1091732732223373313
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 اخلامتة: 

وإذن فنسبة  احتامل أن تكون األلفاظ العامية التي ال ت عرف يف معجم وال 

ن %( أي أقّل من 0.1تبلغ عند املقلِّل ) توجد يف كتاب قطُّ فائتًا فصيًحا غري مدوَّ

ل الشديد )1) ي وهم  يف %(. وكال النسبت45%( وتبلغ عند املكثِّر وعىل التنزُّ

، فحّق اسمها أن يكون 10اصطالح العلامء ألن ما مل يبلغ ) %( فهو وهم 

. وال جيوز بناء األحكام عليها ألن العلامء جممعون عىل أنه )الفوائت الومهية(

ال ي عمل بالوهم، وإنام ي عمل بالظنِّ الراجح، فالتعّلق هبذه الدعوى تعّلق 

ن املنهج العلمي يف البحث باخلرافة وركون إىل األوهام وصدوف ع

واالستدالل، مع ما يف هذا من تفخيم أمر العاّمية والتنبيه  من ذكرها وإحلاق 

كثري من األلفاظ بكالم العرب القديم واالدِّعاء عليهم بام ال تسنده حجة 

صحيحة وال برهان أبلج، واجلراءة عىل تفسري كالم اهلل تعاىل بألفاظ ظنينة، 

الرزاق الصاعدي يراجع مذهبه هذا وقد بّينّا له اضطرابه فلعّل الدكتور عبد 

واختالل معايريه وخمالفته ملنهج البحث العلمّي، فإن الرجوع إىل احلّق 

وإنصاف املخالف يف الرأي خصلة من خصال أهل العلم وسمة من سامت 

 ذوي الفضل.

│ 
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 (1)عقبه أم عقيبه؟ وكيف تُضبط؟
 

 عقيبه(؟ وكيف ت ضبط؟س: ما الصواب )ذكرته عقبه( أم )

َبه( بضم العي وسكون القاف كام تقول  ق  ج: األفصح أن تقول: )ذكرته ع 

َبه( بضمتي و)بعقبه ويف عقبه وعىل عقبه(. ومعناها )َبعَده(.  ق  العامة و)ع 

به( بفتح فسكون. به( بفتح فكرس كام تقول اخلاصة و)َعق   وأجاز اللحياين )َعق 

قيَبه( بالتصغري ل  لتقريب كام تقول: )ب عيَده(.وجيوز )ع 

يبه( بفتح العي فلم نجد العرب تستعملها ظرًفا. وقد نّص عىل  وأما )َعق 

ل( أي معاقب، مثل  فاع  ، وإنام هي )َفعيل( بمعنى )م  نحو من ذلك الرازيُّ

)جليس( و)رشيك(. وهي كثرية يف كالم العلامء قدياًم. وهي جائزة عىل أن 

ان عىل تقدير )ذكرته وقًتا عقيًبا له(، ذكر ذلك تكون حااًل أو تكون ظرف زم

الفيومّي ومّثل له بقوهلم: )يفعل ذلك َعقيب الصالة( أي وقًتا عقيًبا لوقت 

ذف )الوقت( ونابت عنه صفته. وله نظائر معروفة.  الصالة، فح 

│ 

  

                                                           

 .هـ1220/ 5/ 5( ن رش يف تويرت وفسبك يف 1)
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 (1)مسائل متفرقة في البديل الفصيح من ألفاظ اللغة
 

ي غري عميق، نسبًة إىل )السطح(. يقال: )رجل  َسطحّي( أي: ظاهر -

د. وقد وجدّت ابن املقفع يستعمل يف موضعه )اجلايف(.  وهو مولَّ

يقول الناس اليوم: )سأفعل هذا الحًقا أو مستقباًل أو يف املستقبل(.  -

 ، وهي موّلدات صحيحة. والعرب تقول يف موضعها: )سأفعله من ذي َقَبلن

(. وهذه  ( و)يف ما بعد  األخرية ال تزال مستعملة. ويقولون أيًضا: ومن ذي ق َبلن

ًرا وبأَخرةن وأخرًيا(. ًرا(. وهي صحيحة. والعرب تقول: )فعلته أخ   )فعلته مؤخَّ

َقطة(. -  ت سمى الفرجة التي حتت طرف األنف بَي الشاربي )َنث رة( و)َلع 

 
اجل ند الذين يتقّدمون موكب األمري يفسحون له الطريَق ي سّمون  -

  .«األغاين»قة(. وقد ورد ذكر  هذا يف )امل طرِّ 

                                                           

ًقا يف تويرت وفسبك وآسك يف أوقات خمتلفة1)  .( ن رش مفرَّ
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َلخ(، قال أبو َعمر الشيباين:  -  لنا أن نسّمي املصاب بجنون العظمة )أب 

  )األبلخ: الفخور يف نفسه كأنه جمنون من عظمته وكربيائه(.

)الرسالة اجلامعية( أو )الرسالة العاّمة( يصّح أن نسميها )الَعميمة( كام  -

 قالت اخلنساء:

فاًفــا وعمــًرا غــري مقصــ أبلــغ    رةن ـخ 

 

 )َعميمــًة(: ســوف يبــدو كــلُّ أرسار   

 

 

 

 

 

 

أي أبلغهم برسالة عميمة أي عامة أو مجاعية. واستغنت بالصفة عن 

 املوصوف.

يقول العرب يف )السنوي(: )احلويّل(. ومنه قول احلطيئة: )خري الشعر  -

ّي( نسبًة إىل  العام. وله شواهد. وأما احلويّل املحّكك( وحوليات زهري. و)العام 

)الشهري( و)اليومي( فلم يمرا يب. وال أدري أستعملومها أم ال، غري أهنام 

 جيوزان قياًسا. وجيوز أيًضا أن يقال: )سنوّي(.

عل عىل رءوس احليطان ليمنع التسّلق ]لسان  - اخلَزيز: العوسج الذي جي 

 العرب[.

  قلت: يصح تسمية األسالك الشائكة هبذا االسم.



     
 

804 
 

 
ل بة(. - ء اسمها يف لغة العرب )ج    القرشة التي تعلو اجل رح عند الرب 

 
أقرتح تسمية )الشهادة الومهّية( باسم )الشهادة امل بهَرجة(، قال اللبيل:  -

 )الدرهم امل بهَرج: هو املرضوب يف غري دار األمري. وال يباع به(.

لَسلة باللفظ يف سعة العربية مضطَرب عن أن تسمي التغريدات املس -

لسلة( أو )نَظاًم( ]بفتح الظاء،  ًدا( أو )س  األعجمي )ثريد(. سّمها إن شئت )رَس 

مًطا( ]وهو اخليط الذي  قًدا( أو )نَسًقا( أو )س  نظم[ أو )منظومة( أو )ع  اسم ملا ي 

ع[ أو  ض  د بعضه فوق بعض أي و 
يكون فيه النظم[ أو )نَضًدا( ]وأصله ما ن ض 

 نحو ذلك.

ف( أو يمكن تس - مية التخطيط اإلسرتاتيجي بـ)التخطيط املسترش 

(، من )جىّل الصقر ببرصه( إذا نظر إىل صيده من بعيد حلّدة نظره.   )امل جيلِّ

قول الناس اليوم: )بالكاد فعل كذا( يقاربه من كالم العرب لفظ  -
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 )بالتكاليف(، قال احلامك:

 وبالتكــاليف  تــأيت بيــَت جارُتــا

 

 ا تبـدو هلــا قــدم  ّش اهلــوينى ومـــمتـ 

 

 

 

 

 

 

َراضة(. -   ت سّمى اهلدية التي هيدهيا الرجل  إذا قدَم من سفرن )الع 

َمع(. ويف  - : «اللسان»اللفظ الفصيح املرادف لكلمة )التوتُّر( هو )الزَّ
َمع رعدة تعرتي اإلنسان إذا هّم بأمر(. واستعمله اجل   .«احليوان»احظ يف )الزَّ

قال(. ويف  اًم ي سمى َكّي الثياب قدي - : )فإذا برش بن مروان «األغاين»)الصِّ

 عليه غاللة رقيقة صفراء ومالءة تقوم قياًما من شدة الّصقال(.

املكعبات التي ت شَعل هبا النار ليس هلا عند الناس اسم صالح، وإنام  -

يسموهنا )الب يض(. وهو اسم عام. وأرى تسميتها )ذ كى(، مجع )ذ كوة( 

كية(. والذُّ  كية يف كالم العرب ما ألقيَته يف النار من حَطب أو بَعر و)ذ  كوة والذُّ

  ليزداد تلّهبها واشتعاهلا.

 
بانة(. - س   الوسادة الصغرية تسمى يف لغة العرب )ح 



     
 

806 
 

 
، وهو أن يصيب العظَم وصم  ال يبلغ   - ء  ه، وأصابه َوث  ئت يد 

ث  يقال: و 

يه يف عاميتنا )َشعَ  : وهو ما نسمِّ   ر(.الكرَس. قلت 

قدة التي يسهل َحّلها ت سّمى يف كالم العرب )أنشوطة(. والتي  - الع 

قدة( تشَمل ذلك كلَّه.   يصعب َحّلها تسّمى )أ ربة(. و)الع 

 ]أنشوطة[

 
بة[  ]أ ر 
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لوس(. -   الذي يأكل كثرًيا وال يسَمن تسّميه العرب )امَله 

فته كذا( من طريف األساليب قول سيبويه: )وليس يف الدنيا اسم ص -

ويف معناه قول اجلاحظ كثرًيا: )وليس يف األرض( مكاَن قولنا: )ال يوجد اسم 

  صفته كذا(.

قَبضة( و)َمقب ضة(   - قَبًضا( و)َمقب ًضا( و)م  ت سّمى هذه يف كالم العرب )م 

ًنا(. روة( و)أ ذ   و)ع 

 
  

ا، مل تَدع  العرب أن تضع اساًم لبيض النّمل، وهو أدّق األشياء وأحقره -
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ن(    فسّمته )املاز 

 
  

غفلوا ما هو أغمض من ذلك وأقّل. وذلك تسميتهم الشوك  بل إهنم مل ي 

 الذي يف ساقي اجلرادة )التأشري( 

 

 

│ 

  



             
 

179 
 

ية  (1)أصول بعض الألفاظ والأساليب والمعاني العامية والعصر
 

هـ( يف نسبة لغة حذف ياء 410هذا نّص نفيس نادر لقطرب )ت بعد  -

نون الوقاية إىل من يتكلم هبا من العرب، قال ]بترصف[: )وبعض  املتكلم بعد

طيئ يقول: رضَبن  زيد. فيقف بغري ياء ويصلها بحذفها أيًضا ويدع النون 

ساكنة مثل قوله: )فيقول ريب أكرمن(. وقد حكاها يونس لنا عن أعرب الناس 

 من بني سليم(.

 احلامّك: تسمية العاّمة الناَر بـ)الضّو( فصيحة، منها قول -

 وإين ألدعو الضيف بالضوء بعـد مـا

 

ه   كسا األرَض نضاح  اجلليد وجامد 

 

 

 

 

أراد بالضوء الناَر، من باب إطالق العام عىل اخلاّص. وجيوز قياًسا 

(، وباإلبدال واإلدغام )َضّو( كام تقول  ختفيف مهزُتا باحلذف والنقل )َضو 

 العامة.

 ضوء هذه اإلرشادات( أسلوب )عىل ضوء( كقولك: )امش  عىل -

 أسلوب فصيح قديم، منه قول احلطيئة:

 نمّش عىل ضوء أحسـاب أضـأَن لنـا

 

 كام أضاءت نجـوم الليـل للسـاري 

 

 

 

 

نف( ليس استعاماًل  - ( يف نحو قولك: )رضبته بع 
نفن استعامل )بع 

 معارًصا، بل هو قديم، منه قول بشار بن برد:

                                                           

 .ن رش مفرًقا يف تويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة (1)
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ــــــا ــــــيّل أمُّ املناي ــــــتهم ع س
 نف 

 

ــــامت  ــــاموا)فأن ( فن ــــفن ن  هم  بع 

 

 

 

 

قول بعض العامة: )مرحًبا ألف( معروف يف قديم الدهر، منه قول  -

 هج(:50وضاح اليمن )ت

فــــا  طــــرق اخليــــال، فمرحًبــــا أل 

 

فا   بالشـــــاغفات قلوبنـــــا شـــــغ 

 

 

 

 

 وقول اآلخر:

ــــــا ــــــال، فمرحًب ــــــرق اخلي  ط

 

ًفــــــــا برؤيــــــــة زينبــــــــا   أل 

 

 

 

 

( يف معن -  ى قول الشاعر القديم:قول الناس: )لكّل بارز أعداء 

ـــلَِّل ســـعي هم  عـــاَدوا مروءتنـــا، فض 

 

 ولكـــّل بيــــت مـــروءة أعــــداء   

 

 

 

 

قول العامة: )طّرار ويترّشط( يقاربه مَثل  عباّك قديم ورد استعامله يف  -

 وغريه، وهو قوهلم: )ط فييّل ويقرتح(.« األغاين»

 )قلته(.قول العامة: )هذا كالم ما ينقال( صحيح مسموع. وهو مطاوع  -

قول العامة: )احلمد  هلل( بكرس الدال والالم صحيح فصيح. وهي قراءة  -

احلسن البرصي وغريه، وذلك أنه ملا كثر استعامل هاتي الكلمتي مقرتنتي 

ّدتا كالكلمة الواحدة فاستث قل فيها توايل الضمة والكرسة اللتي مها أثقل  ع 

 احلركات فأتبعوا األول الثاين.

 عر العاّمي:قول الشا -

 يـــا ليتنـــا مـــن حّجنـــا ســـاملينا

 

 كان الـذنوب الـيل علينـا خفيفـات 

 

 

 

 

 قد سبقه إليه األحوص يف قوله:
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 تعــــّرض  ســــلامك ملــــا َحرمــــَت 

 تريـــــد بـــــه الـــــرّب، يـــــا ليتـــــه

 

م     ضــــّل ضــــاللَك مــــن حمــــر 

ــــأثم   ــــرّب وامل ــــن ال ــــا م  كفاًف

 

 

 

 

 ونظريه قول اآلخر:

 وخرجـــت  أبغـــي األجـــر حمتســـًبا

 

 وفـــوًرا مـــن الـــوزر  فرجعـــت م 

 

 

 

 

 قول العامة: )ونعم باهلل(، فهل زيادة الباء هنا صحيحة؟س: ت -

 ج: نعم، صحيحة. وقد حكى ذلك الفراء عن العرب.

ميت: -  قول العامة: )ريِّس( بمعنى )رئيس( فصيح. ومنه قول الك 

ــريِّس   ــتقام ال ــا اس ــة م ــَدى الرعي  ُت 

 

 

ليح، منه قول أيب الشيص اخلزاعي قول العامة: )خنقته الَعربة( فصيح م -

 (:151)ت

ـــد خنَقَ  ـــدموعهاوق ـــربة، ف ـــا َع  ته

 

ـفر     عىل خّدها ب يض ويف نحرها ص 

 

 

 

 

ه قديم، قال العوام بن  - تشبيه املحبوب بامللح مضاًفا إىل جنسه أو نحو 

 عقبة بن كعب بن زهري:

ــت ــيَة فارق ــوداء العش ــك س  وإن ت

 

 فقد مات ملـح الغانيـات ونورهـا 

 

 

 

 

قول العامة )أظنّي( بحذف إحدى النونات الثالث فصيح، قال تأبط  -

ا:  رشًّ

ـــــا ـــــًدا ومل ـــــا كم ـــــي مّيًت نّ  أظ 

 

ـــراب    ـــل الك ـــًة أه ـــالع طلع  أط

 

 

 

 

 ووقع يف كالم أليب الغمر.
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قول املضيف للضيف: )البيت بيتك( معروف قدياًم، منه قول عروة بن  -

  الورد:

 فرايش فراش الضيف، والبيـت بيتـه

 

ـــع  ومل   ـــزال مقنّ ـــه غ ـــي عن لهن  ي 

 

 

 

 

( ثالثة أقوال: -  يف أصل )َسم 

  األول: أنه )سمًعا وطاعة(.

 الثاين: أنه )بسم اهلل(.

ى ي سّمي(. وهو الصحيح.  (. وهو فعل األمر من )سمَّ الثالث: أنه )سمِّ

واملراد )سمِّ ما تريد(، أي اذكر يل اسم ما تريد أفعل ه. ولذلك تدخل عليها ياء 

 ة فيقال: )سّمي(. وهي عربية فصيحة.املخاطب

قال املرزوقي يف بعض كالمه: )هذا تطنُّز  من القول(. وهو من لغة  -

العامة. واملعروف يف املعاجم )الطَّنز(. وبمثل هذا علق املحقق عبد السالم 

  هارون.

َرة( )األ كرة(، ذكر هذا ابن درستويه  - كان العاّمة قدياًم يسمون )الك 

ورة( كام نقول اليوم، ذكر هذا ابن مكّي ( ثم ص523)ت اروا يقولون: )الك 

  (.101)ت

)السواليف( و)اهلواجيس( يف كالم العامة صحيحتان عىل مذهب  -

الكوفيي الذين جييزون اإلشباع يف نحو هذا. واألصل )سوالف( 

  و)هواجس(.

مة( يف كالم العامة بمعنى اجل رعة من الرشاب مقلوبة  من  - )اجل غ 



             
 

113 
 

ه. وقد فات العبوديَّ أن يذكرها يف )ال
جة( يف كالم العرب باملعنى نفس  م  غ 

  معجمه.

قال األصمعي: )يقال إذا أصبح الرجل  كسالَن: أصبح فالن  خاثَر  -

  النفس(. وهو من العامي الفصيح.

قول العامة: )ريِّض( أصله يف ما أظّن من قول العرب: )ريِّث( بمعنى  -

  )بطيء(.

ة: )مزَر شعره(، إذا جذبه وشّده حتى كاد ينقطع يف يده. تقول العام -

وأصله من قول العرب: )مزَره( إذا قرصه بأطراف أصابعه. ذكره الصغاين يف 

  )تكملته(.

عابيب(. - عابيل( يف كالم العامة أصلها عند العرب )السَّ   )السَّ

ل بن سلمة )ت - (: )]وتقول:[ فقأت  عينه. والعاّمة 450قال املفضَّ

 قول: فقعت(. وهذا نّص نادر.ت

قول الرجل خلصمه حتّدًيا: )إن كنَت رجاًل فافعل كذا( استعامل قديم  -

  ورد يف قول رجل لعاصم بن عمر بن اخلطاب يف أرض كانا يتنازعاهنا.

قول الناس: )فالن خوش رجل( منقول من الفارسية. و)خوش(  -

أهنم قدموا الصفة عىل  عندهم بمعنى )حَسن(. وقد ورد يف شعر لألعشى. كام

  املوصوف. وهذا نادر.

قول بعض العاّمة: )ما كاري( بمعنى )هذا أمر ال دخل يل فيه وليس  -

هو من صنعتي وال عميل( مأخوذ عن الفارسية ألن )الكار( فيها هو املهنة 
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  والصنعة.

كرس الم اجلّر مع الضمري يف كالم العاّمة نحو )ل نا( و)ل كم( موافق   -

زاعة.للغة    خ 

يف كالم العاّمة موافقة للغة متيم. ومجعها )َوّز(. و)اإلوّزة( لغة  (الوّزة -

أهل احلجاز. ومجعها )إَوّز(. وقد نسَبهام هذه النسبَة يونس  بن حبيب يف 

وال  «اللسان»، نقل ذلك عنه البطليوك. ومل ينسبهام صاحب «نوادره»

 .«التاج»صاحب 

│ 
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يةمسائل متفرقة في الفروق   (1)اللغو
 

، (عىل قياس  مذهب  التخفيف)أّرَخه يؤّرخه تأرخًيا وتارخًيا يقال:  -

ه تورخًيا. َخه يوّرخ   وورَّ

: : أراه أعجميًّا ألمرين    قلت 

  األول: أنه ليس له من االشتقاق  ما يشهد  له.

، والعادة  أنَّ  الثاين: أهنم ذكروا أن التاريخ قد أخذه العرب  من العجم 

ها من أهل ها.أدوات    احلضارة  يتلّقفها اآلخذ  باسم 

ومّلا كاَن أعجميًّا فقد استعملته العرب  بالواو واهلمز ألن العرب تترصف  

ه، من ذلك أّن يف )جربيَل( ثالَث  يف الكلم  األعجمّي ما ال تترصف  يف غري 

ه أعجميًّا مل يكن مصيًبا من قاَل: إنَّ أحَدمها مبَدل  
.  عرشَة لغًة. ولكون  من اآلخر 

؟ ، فكيَف نعلم  أن أحَدمها هو األصل   ثم إّن كليهام مترّصف 

ل َم فاألشهر  ترك  اهلمز )التاريخ( ألنه 
أما الرتجيح  بينَهام فإن  أردتَّ الع 

غلَب عليه، ربام ألّن التاريَخ ذاَع عن قريشن وكانوا ال هيمزوَن فتلقاه الناس  

م كام ذاع لفظ  )النبي ( خمّفًفا غرَي مهموزن هلذه العلة  يف ما أرى، إذ عنهم بلساهن 

فع ل( أو  ا من )ن ب أ( فيكون )فعياًل( بمعنى )م  األرجح فيه أن يكون مشتقًّ

فَعل(.   )م 

                                                           

ًقا يف ملتقى أهل اللغة وتويرت يف أوقات خمتلفة1)  .( ن رش مفرَّ
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 املصدَر فاألشهر اهلمز  )التأريخ(.
  وإذا أردتَّ به 

وإنام سّموا العلَم باملصدر من باب  املجاز املرَسل  الذي َعالقت ه السببية  

.أل  ن العلَم هذا ال يكون  إال باملصدر 

لقية كاجلامل، واالختيارية كالكرم.  - )املدح( الثناء عىل الصفات اخل 

و)احلمد( عىل االختيارية فقط، و)الشكر( عىل صفة اإلحسان من االختيارية 

  فقط.

الصواب  أنه ال فرَق بي )اإلتيان( و)املجيء(. وما ادعاه أبو هالل  -

، بل األمر  «فروق ه»العسكريُّ يف  باطل  إذ ال دليَل عىل ما زعَم من حيث األصل 

  يثبت خالَفه، قاَل احلامّك:

ــأنام ــام ك ــبَط العظ ــه س ــاءت ب  فج

 

ــــواء     ل
ــــال  ــــَي الرج ــــه ب اممت   ع 

 

 

 

 

 

 

  :«احلامسة  »وقاَل أبو كبرين اهلذيّل يف 
ــا نً ــؤاد مبطَّ ــوش الف ــه ح  ــت ب  فأت

 

ًدا إذا مــا نــاَم ليــل  اهلو  ــه   جــل  س 

 

 

 

 

 

 

  فكيَف عرَف أن هذا هو األصل وأن اآلخَر حممول  عليه؟

 ، ثم لو كاَن ذلك مل يكن له أثر  يف الكالم  ألن معنامها يف االستعامل  واحـد 

 [145]األعـراف:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۋ ۅ ۋ ۈ ٴۇ﴿قاَل تعاىل : 

 .[71]املؤمنون:  ﴾ھ  ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ ﴿وقاَل : 

َ استع
من باب   -واهلل أعلم   -مَل القرآن هذا مكان هذا فذلك أما مل 

. ومن اخلطأ أن ي ظنَّ   للقلوب 
التنويع  ملا له من الرتويح عن النفوس  واالستاملةن
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. وحسب ك بعلة التنويع علًة حكيمة   التنويع 
أن لكل يشء من ذلك علًة غرَي علة 

  مرعّية.

. والصحيح  الذي أرضاه الكالم  عىل إمكان  الرتادف  يف الكل م   - يطول 

ه وت ظاهره أنه يقع  يف كالم  العرب  ويف كالم  اهلل تعاىل. ومن  د 
وأرى العلَل ت سن 

. ووجه    التنويع 
َ البالغَة يف مسالَك معدودةن، إذ من البالغة  اخلطأ أن نقرص 

ّدة   يف احلديث  َعالقت ه بالبالغة  مراعات ه حاَل املخاطب  بطرد  امللل  واجتالب  اجل 

. وللمعارض  هلذا أن يلتمَس  وجتنّب  التَّكرار  ملا له من ث َقلن عىل النَّفوس 

ا ال   إىل ما هو أشدُّ مما هرَب منه من مَّ
، ولكنَّ التزاَمه ذلَك سيفِض به 

التأويالت 

َيرضاه أحد  لكالم  اهلل. والذي يدلُّك عىل ثبوت  الرتادف  أنَّ الكلمَة الواحدَة يف 

َل وأنزل(، فلو السي  نحو )نزَّ
َة قراءاتن اق  الواحد  والغرض  الواحد  ت قرأ عدَّ

. وإذا كانت العربية  لغًة كسائر  فرقَت بينها يف املعنى ألسَلَمَك هذا إىل التناقض 

ها، وإذا كانت ليست كّلها منط ًقا خالًصا، وإنام  ر  رها ما يعتو   يعتو 
اللغات 

ها العقل  البرشيُّ بام ف َع أن مرجع  من وتشبيهن فال ب د   من منطقن وجتّوزن وتوهُّ
يه 

، بل لو منعنا مثَل هذا ألسأنا إىل اللغة  من  يكوَن يف العربية  األلفاظ  املرتاد فة 

، فإن هذا   بلفظن واحدن للمعنى الواحد 
 
حيث أردنا اإلحساَن، وذلك باالكتفاء

وافق ن ظا . وكالم  اهلل منّزل  عىل ما ي 
هم، وإنَّام ليس بمحمودن َم العرب  يف كالم 

ح ملخالفت ه  . وهذا ال يص   لتومّههم أنَّه أمر  مذموم 
هم الرتادَف فيه  يمنع  بعض 

العقَل والفطرَة البرشيَة وألنَّ الرتادَف له  عّلة  وجيهة  بّينّا ذكَرها. ووجدتُّ ابَن 
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 ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۋ ۅ ۋ ۈ ٴۇ﴿عاشورن يقول  عندَ قوله : 
)واإلتيان واملجيء مرتادفان، فذكر  املجيء بعد اإلتيان ليس  :[145]األعراف: 

/  2الختالف املعنى، ولكنه للتفنُّن  وكراهية  إعادة اللفظ( ]التحرير والتنوير 

11.] 

ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ    ﴿ومن نظائر ذلك أيًضا قوله تعاىَل: 

ڱ   ڱ      گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ

.[5]النساء:  ﴾ ڱڱ لوا( واملعنَى واحد  طوا( و)تعد    ، فغاَير بي اللفظي  )ت قس 

ثــمَّ  [75]النســاء:  ﴾ ڳک   گ   گ   گ   گ   ڳ ﴿وقــاَل: 

ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ىئ   ىئ   ی   ی   ی   ﴿قال بعَدها بآيـة: 

. [51]النساء:  ﴾ی   جئ   حئ َفه( بمعنًى واحدن   و)وجَده( و)ثق 

ـــــاَل  ـــــدة:  ﴾ چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ ﴿: وق  [5]املائ

 و)الكامل( و)اإلمتام( بمعنًى واحدن عىَل الصحيح.

│ 
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 (1)اللغة( اشتقاقها ودلالتها)
 

اختلفت كلمة  الناس يف لفظ )اللغة( من جهة اشتقاقها وداللتها اختالًفا 

ها. ورأيت  أن طوياًل. وقد دعاين هذا إىل أن أنتحَيها وأضطل َع ببحث ها ومعاجل
ت 

 ، يكوَن التأيتِّ إليها من خالل حتقيق  مادَُّتا عىل َمنهجن يل كنت  اختططت ه من قبل 

عت منها. ة وكيَف تفرَّ ها باملادَّ
  ثمَّ بيان  صلت 

  حتقيق املادَّة: -1

م والغي والواو أصول ثالثة:   لالَّ

) ل: )معنويٌّ   األصل  األوَّ

.   وهو: سقوط  القيمة 

ه:= تصاري   ف 

، ثمَّ  عل 
. وهو يف األصل  مصدر  مل يشَتقَّ منه ف  د 

و( اسم  عين جام  )اللغ 

و، ولَغا يلَغى  وا: لَغا يلغ  وا منه بعَد أن صاَر اسَم عين فقال  َ أصل ه فاشَتقُّ
تنوك 

َي يلَغى )من باب   ( ولغ  ، وهي من حروف  احلل ق  )ألنَّ ثايَن األصول  فيها الغي 

. وهو عىل غري  الغالب  من معاين )فَعل( ألن نرَصَ وفَتَح  َح(: إذا أَتى باللغو  وفر 

، وهو سقوط  القيمة(. وهذا ليس  الغالَب أن يكوَن املعنَى )عرَض له اللغو 

 هنا، وإنام املراد  أنَّه )أَتى بام سقطت قيمت ه( ال أنَّه )سقطت قيمت ه هو(، أال 
بمرادن

                                                           

 .هـ1251/ 14/ 5اللغة يف  ( ن رش يف ملتقى أهل1)
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ه مَثالً  (: إذا عرَض له التغريُّ إىل األسوأ. تَرى أنك تقول  يف نظائر  : )فَسد الّشء 

  وال تريد  أنه أَتى بام عرَض له التغريُّ إىل األسوأ.

و(، وهو لـ)لَغا(. و)اللََّغا(، وهو لـ)لغ َي(، و)امللغاة(.  واملصدر  )اللَّغ 

. و)اللَّغَوى( عىل غري  قياس.   والثالثة قياس 

ـــاىَل:  ـــاَل تع (، ق وا: )الغن ـــال  ـــية:  ﴾ گ   گ   گ   ڳ   گ ﴿وق . [11]الغاش

و.  ا اسـم  فاعـلن مـن )لَغـا( : إذا أَتـى بـاللغ  و( ألهنَّ  باللَّغ 
و)الغية( بمعنَى )آتيةن

ه تعـاىَل:  . وتكون  املبالغة  راجعًة إىل النفي كام يف قولـ  جح    ﴿والتاء فيها للمبالغة 

ـــــــلت:  ﴾مح   جخ   حخمخ ـــــــه: [ 21]فص گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ    ﴿وقول

ها أن تكـوَن [17]الـنجم:  ﴾ڳڱ ، أحد   أَخر 
تَمل  فيها أيًضا ثالثة  وجوهن . وُي 

ًسـا  ًثا، كأنَّـه قـاَل: )َشـفًة الغيـًة( أو )نف  التاء  للتأنيث  عىل تقدير املوصوف مؤنَّ

. والثـاين أن تكـون )الغيـة(  ل  الغيًة(. وهو وجـه  َمقبـول  وإن كـان دوَن األوَّ

َعـوا فيـه مصدًرا كـ)العافية( و)العاقبة( . وهـذا مل يثبـت أصـاًل ألنَّ كـلَّ مـا ادَّ

َمل عليه. والثالـث أن  ، فال ُي  ل  البقاَء عىل األصل 
 حمتم 
 
ة من هذا الب ناء املصدريَّ

. وذلـَك أنَّـه ملـا طـاَل  ، وليس جارًيا عىل الفعل  ( هنا للنسب  يكوَن بناء  )فاعلن

وا من و( اسَم عين اشتقُّ . كـام عليهم است عامل  )اللَّغ  (، أي: ذو لغـون وا: )الغن ه فقـال 

( ن سـبًة إىل  ن  ( نسـبًة إىل )الـدرع( و)تـامر( نسـبًة إىل التمـر و)البـ  وا: )دارع  قال 

حُّ يف غري اسم  العـي. ويشـَهد هلـذا الوجـه  
)اللََّبن(. وهذه النِّسبة  مل نجدها تص 

لَغاة. فإن )ال (، أي: م  : )واحلَمولة املائرة هلم الغية  غية( يف هذا املوضـع  احلديث 
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ا هبذا املعنَى يف هذا املوضع جاَز أن تكوَن  . وإذا صحَّ ثبوُت  ل غرَي النسب 
ال حتتم 

ه.   واردًة يف غري 

يه إلغاًءا، إذا أسقَط قيمَته. لغ    وقالوا: ألغاه ي 

و )عىل القياس(.   واستلَغاه: طلَب منه أن يلغ 

ل . وذلَك أنَّ اهلَز  و. وقد يأيت ب ناء   واملالغاة: املهاَزلة  رضب  من اللَّغ 

)فاعَل( يف املعنَى الذي يكث ر فيه املقابلة  وإن مل تقع  كام قاَلوا: )شامَتَه( للبادئ 

. وكذلَك )املالغاة(، أال َترى أنَّ الرجَل قد  بالشتم وإن مل يقابله املشتوم  باملثل 

َعه وال يصيب  
ل  صاحَبه ثمَّ ال يقع  منه ذلَك موق 

َعه. فهذا بيان   هياز  لديه موض 

ا وتأَنَس إليها.   هلذه املسألة أردنا لَك أن حتيَط بصورُت 

 = وجوه استعامله:

و( ساقَط القيمة  عىل سبيل  املجاز املرَسل  ذي الَعالقة   وا بـ)اللَّغ  وقد سمَّ

وا به  ما قاَم به هذا ا  معنًى، وهم وسم 
و( يف احلقيقة  ملعنَى التالزميَّة ألنَّ )اللَّغ 

َد فساًدا. وجي وز أن يكوَن من باب  االست عارة  حيث  
كمثل  تسميت َك الّشَء الفاس 

مل َيرَضوا أن جيعل وا هذه األشياَء متلبَِّسًة بـ)اللَّغو( حتى جعل وها هي اللغَو 

 َ
ن وك  ًضا(. ثمَّ ت 

ل  ور  وا: )هو َعد  نفَسه إيغاالً يف املبالغة  والتوكيد  كام قال 

عامل  املجازيُّ مكاَنه وأصبَح حقيقًة االست  
عامل  احلقيقيُّ للكلمة  وحلَّ االست 

  عرفيًَّة.

  = ومن وجوه  استعامل ه عىل هذا النحو  إطالق ه عىل:

ـــه تعـــاىَل:  -1 . ومنـــه قول  مـــا ال خـــرَي فيـــه وال نفـــَع مـــن الكـــالم 
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ه:  [5]املؤمنـون:  ﴾ڀڀڀٺٺٺ﴿  ﴾وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ ﴿وقول 
  .[14]مريم: 

. ومنه قول اهلل تعاىَل:  -4 د عليه القلب  من األيامن 
ٱٻ   ﴿ما مل ينعق 

  .[441]البقرة:  ﴾ٻ   ٻ   ٻ   پ

هاُتنَّ  -5 ا إذا ب يعت أمَّ . وذلَك أهنَّ أوالد البهائم ما عدا أوالَد اإلب ل 

.   تب عنَهنَّ بال َثَمنن

َية، قاَل ذو الرم -2 عدُّ من أوالد  اإلب ل يف الدِّ :ما ال ي    ة 

ــــا املَرئــــيُّ لغــــًوا ــــك بينَه
 وهيل 

 

ـــوارا  ـــة احل  ي ـــَت يف الدِّ ـــام ألغي  ك

 

 

 

 

 

 

:   = وقد استعمل وه عىل سبيل  املجاز 

م ال َيفهموَن عنها  -1 ًة الطيوَر ألهنَّ ، وخاصَّ وا به أصواَت البهائم  فسمَّ

ا، فشبَّهوها بام ال قيمَة له وال نفَع عىل جهة  
 وال يفَقهوَن معايَن أصواُت 

ها ذاَت نفعن ملن َيفَهم منط َقها من أبناء   الترصُييَّة  وإن كانت يف نفس 
االستعارة 

:  املازينُّ
عرين ها. قاَل ثعلبة  بن  ص 

ت    أمَّ

ــــونن ذارعن   َج
ن
ــــباء م بس  ــــاكرُت   ب

 

ــائر    ــو  الط ــَل َلغ  ــباح وقب ــَل الصَّ  قب

 

 

 

 

 

 

َوى(. وهي مصادر -4 و( و)اللَغا( و)اللغ  وها عىل وقالوا: )اللَّغ  . ثمَّ أطلق 

. وهو جماز  مرَسل َعالقت ه  ها كإطالقها عىل ما ال خرَي فيه من الكالم 
م  الز 

اج: هم. ومنه قول  العجَّ
  التالزميَّة. وهو مذهب  شائع  يف كالم 

 عـــن اللََّغـــا، ورَفـــث  الـــتكلُّم  
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) نويٌّ   األصل  الثاين: )َمع 

 واللَهج به.
 
وم  الّشء   وهو: لز 

  فه:= تصاري

َح وفَتَح( لًغا. ثال فر    يقاَل: لغ َي ولَغا يلَغى )عىل م 

  = وجوه استعامله:

م: ، قوهل    من وجوه است عامله، وكلُّها حقيقة 

َي باملاء. -1   لغ 

اب. -4 َي بالرشَّ
  لغ 

5- . َي بالكالم    لغ 

  = التفريعات  االشتقاقيَّة هلذا األصل:

 العرب  بعَض أفراد  )اللَّغَ 
صت  ًة، بمصدرن خصَّ ا(، وهي لزوم  الكالم  خاصَّ

يه )التخصيَص بالوضع(،  ها، وهو )اللَُّغة(. وذلَك ما نسمِّ ال يرَشكها فيه غري 

ه حتَت لفظن من األلفاظ  بلفظن خاُص به  أي: ختصيَص بعض  ما جي وز دخول 

. وفيه ما يؤذ   عَمل  بٌّ م 
ه. وهو طريق  مسَتت  ل به عن غري  نك مقصورن عليه ينفص 

 ) م: )أثام  ها. ونظري  هذا قوهل 
 العربيَّة ول طف  اشتقاق ها وانفساح  مطارح 

برَباعة 

ل  عليه  ا يشتم   مَع أنَّ عقوبَة اإلثم  من مَّ
، فأفردوها بمصدرن ( لعقوبة  اإلثم  و)إثام 

ًفا آخَر فرك بوا هبا  فوا بـ)اللغة( مترصَّ . ثمَّ إهنم ترصَّ
( من طريق  املجاز  )اإلث م 

وا هبا األلفاَظ سب ها عىل احلَدث إىل أن سمَّ
وا هبا من داللت  يَل املجاز  حيث  خرج 

وا  م ذكر   التالزمية. وذلك أهنَّ
املتكلََّم هبا من طريق  امَلجاز املرَسل ذي الَعالقة 
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 . َمها، وهو الكالم 
، وأرادوا هبا الز  )اللغة( وهي يف األصل دالة عىل احلدث 

 من وليس هذا بمستنَكرن يف 
 
مذهب هم، أال ترى أنَّ معنَى )اللفظ( إخراج  الّشء

( أيًضا. فأمَسى معنَى  . ومثل ه )القول  وا به امللفوَظ عىل هذا النحو  ، وقد سمَّ الفم 

 يقع  هبا التفاهم  بينَه وبَي 
)اللغة( ما يلَزمه اإلنسان  من أصواتن وألفاظن وداللةن

ه. وقد تراهم بنَوا اشت قاَقها بالن ، من حيث  قوم  ا، وهو اللزوم 
َي  صفاُت  ظر إىل أب 

 التي ختتصُّ امرأ دوَن 
كانت )اللغة( من األشياء التي جَتري جمَرى العادات 

 وقوًما دوَن قومن وال تنفكُّ عن صاحب ها أو تزايل ه. امرئن 

  = تصاريفه:

فت يف ذ  فت الواو منها كام ح 
ذ  َوة(، ثمَّ ح  غ  َغة(. وأصل ها )ل  َلة( قالوا: )ل   )ق 

ًغا(  َمع عىل )لغات( و)ل  حت الغي  ملناسبة التاء. وجت 
ت  ها، وف  َبة( وغري  َرة( و)ث  و)ب 

غ َي(. والثالثة  قياس.   و)ل 

) يٌّ   األصل الثالث: )معنَو 

.  وهو: امليل 

  = وجوه استعامله:

  لَغا فالن عن الطريق. )حقيقة( -1

  لَغا فالن عن الصواب. )جماز( -4

  := تصاريفه

: لَغا عنه يلغو )من باب نرص(. وقياس املصدر )اللغو(. ومل ي سَمع.   يقال 

د به ابن األعرايبِّ )ت  «: اللسان»هـ(. ويف  451وهذا األصل تفرَّ
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)التهذيب: لَغا فالن عن الطريق، وعن الصواب: إذا ماَل عنه. قاَله ابن 

) اًل من ، و«التهذيب». بيَد أنَّا إذا رجعنا إىل (1) األعرايبِّ ف  جدنا هذا املعنَى غ 

ي بسقطن يف املطبوع. وتصديق  ذلَك أن أبا منصورن  . وذلَك يوح  النِّسبة إىل راون

ذلَك الكالَم  (2) «رشح أدب الكاتب»هـ( حَكى أيًضا يف  155اجلواليقيَّ )ت 

ه إذا عر   د  ه تفرُّ ل  ال يرضُّ قة  َعد 
. وابن  األعرايبِّ ث  وايت ه عينَه عن ابن األعرايبِّ َيت  ر 

َيب.   من املغامز  والرِّ

َل والثايَن، ومل 551وقد أثبَت ابن فارسن )ت هـ( من هذه األصول األوَّ

ثبت الثالَث  .(3)ي  ه كام هو ظاهر 
  . وال مريَة من ثبوت 

 تعليقات عىل املادَّة: -4

أن )لَغا( يف قوله صىل اهلل عليه وسلَّم: )من  (4)«العي»ذكَر صاحب   -1

يف اجلمعة واإلمام خيطب: صه. فقد لغَا( بمعنَى )تكلََّم(. وهذا قول  قاَل 

قنا من البيان  ما يقَطع أنَّ  ، فإنَّ )لَغا( ال تكون  هبذا املعنَى. وقد س  مردود 

ًة، وإنام يأيت بمعنَى )الكالم الساقط  ( عامَّ )اللغو( ال جييء بمعنَى )الكالم 

ق  املطََّرح( إذ  كاَن الكالم  داخاًل يف  الساقط املطََّرح(، فهو يصد 
 
 عموم  )الّشء

ها. فانبَغى إذن أن يقيََّد   البهائم ما عَدا اإلب َل وغري 
ق عىَل أوالد  عليه كام يصد 

                                                           

 .مادة لغو (1)

 .54ص  (4)

 .مادة لغو (5)

 .مادة لغو (2)
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ه. ( أو نحو  َم بالباطل    هذا التفسري  بلفظ  )تكلَّ

َميلن )ت -4 )وهو « غريب احلديث»هـ( يف 402زعَم النرض بن ش 

( كام نقَل عنه أ يف  (1)«التهذيب»هـ( يف 530بو منصور األزهريُّ )تمفقود 

قوله : )من تكّلم يوم اجلمعة واإلمام خَيطب  فقد لَغا( أن تفسري )لغا(: خاَب. 

  قاَل: وألغيت ه: خيَّبت ه.

:   قلت 

 بمسبَّبه ألنَّ من تكلََّم 
مَل عىل تفسري اللفظ  وهذا ال يسوغ  إال عىَل أن ُي 

  بالباطل  خاَب.

ر الشيباينُّ )تذكَر  -5 أن )اللََّغا(: الصوت   (2)«اجليم»هـ( يف 415أبو َعم 

. وذلَك من جهة  خمالفت ه االشت قاَق ألنَّ  بلغة  أهل احلجاز. وهذا قول  منَكرن

بِّه به وليس كلُّ صوتن يكون  كذلك. وإنام  اللغَو يشَمل املطَّرَح الساقَط أو ما ش 

ه الشواهد  إطالق   ه عىل أصوات  احلَيوان والطَّري. وعىَل أنَّ الثابت  الذي تنرص 

واة. ه من الرُّ ، مل يواطئ ه عليه غري 
رن َد به أبو َعم  ا تفرَّ   هذا القوَل من مَّ

: )وقاَل أبو سعيد: إذا أردتَّ (3)«ُتذيبه»قاَل أبو منصور األزهريُّ يف  -2

  أن تنتفَع باألعراب فاستلغ هم(.

                                                           

 .مادة لغو (1)

(4 ) 5 /152. 

 .مادة لغو (5)
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:   قلت 

هـ(. وليس عبَد امللك  410البغداديُّ )ت بعد أبو سعيدن هذا هو الرضير

هـ(. وذلَك أنَّ من دأب أيب منصور يف كتابه أن 411بَن ق ريبن األصمعيَّ )ت

ه: )استلغ هم( بمعنَى  (. وقول  َي )الرضيَر( )أبا سعيدن ( ويسمِّ َيه )األصمعيَّ يسمِّ

امع )اطلب لغَتهم(. وعىَل أنَّ هذا عىَل رشعةن من القياس  تغني عن تطلُّ  ب السَّ

َتجُّ هبم. فلذلك مل  َك عن فصحاء العرب  الذين ُي   ومل ُي 
فإنَّه من كالم  أيب سعيدن

ا عىل مجع املسموع وتشقيقه  ً ، إذ  كان غرضنا قرص  نذكره يف أصل  الكالم 

  واالحتجاج له.

ورَد يف بعض املعاجم ألفاظ  أ َخر  غري  هذه كـ)اللََّغاة( بمعنَى  -1

(. )الصوت(، و)ل ةن ق بعامَّ
و( بمعنَى )ينط  َسم، و)يلغ  اها بالدَّ غا ثريدَته( إذا روَّ

ه عن العرب.  ها مل ي نصَّ عىل َسامع  ن َم إىل راون أ َمنَة موثوق، وبعض  ا مل ت  بيَد أهنَّ

َرها.   فلذلك أسقطنا ذ ك 

ر  رواة  األصل الثاين: -5 ك 
  ذ 

م: )لغ   ة  من قوهل  ( إذا أول ع به. قد عل مَت أنَّ )اللغة( مشتقَّ
 
َي بالّشء

مي الذين رَووا هذا املعنَى ونعزو ذلك   املتقدِّ
 
وسنذكر  لَك من عَرف نا من العلامء

ة وإمتاًما للمنفعة. واقترصنا  إىل كتبهم أو كتب من نقَل عنهم استيثاًقا يف احلجَّ

ت منه )اللغة(.   عىل هذا األصل إذ  كاَن هو األصَل الذي اشت قَّ

هـ( كام 175هذا الفعَل عن العرب أبو احلسن الكسائيُّ )تفقد رَوى 
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، ورواه تلميذه أبو (1)«الغريب املصنف»هـ( يف  442حَكى عنه أبو عبيدن )ت 

أدب »هـ( يف 217هـ( كام حَكى عنه الوزير املغريب )ت403زكرياَء الفراء  )ت

 الشيباينُّ يف  (2)«اخلواص
رن خفش  وأبو احلسن  األ (3)«اجليم»وأبو َعم 

سحل األعرايبُّ )ت بعد املئتي( يف  (4)«معانيه»هـ( يف 411)ت
وأبو م 

وابن   (6)«أدب اخلواص»وابن  األعرايبِّ كام حَكى عنه الوزير يف  (5)«نوادره»

 الرضير  كام حَكى عنه  (7)«إصالح املنطق»هـ( يف 425السكيت )ت
وأبو سعيدن

  .(8)«التهذيب»أبو منصورن يف 

2- :   زعم  داحض 

ه أنَّ )اللغة(  1240زعَم بعض املحدثي كحسن ظاظا )ت  هـ( وغري 

، فإنَّ هلذه الكلمة  وجًها من logos(9)كلمة  يونانية  املنب ت، أصل ها  . وهذا باطل 

َردَّ إليه. وال يوجب تقارب اللفظي  يف املعنَى أن   يف العربيَّة جَيوز  أن ت 
االشت قاق 

                                                           

(1 )1 /412. 

 .113ص  (4)

(5)5 /152. 

(2) 1 /132. 

 .412ص   (1)

 .113ص  (1)

  .401ص  (3)

 (.ةمادة لعو )بالعي املهمل (7)

 .141اللسان واإلنسان له ص  (5)
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ًثا( يكون أحدمها أصاًل لآلخر، أال َبط ر( و)َدم   تَرى أن )َسب ًطا( ليس أصاًل لـ)س 

. فإذا كان هذا بي ألفاظ  اللغة الواحدة (1)ليس أصاًل لـ)د َمث ر( وإن كاَن بمعناه

  فكيَف إذا كاَن ذلك بي ألفاظ اللغة  واللغات  األخَرى.

ه ا وقد كنت  ذهبت  هذا املذهَب زمنًا خلفاء وجه اشت قاق ها وقلَّة تعاور 

تني إىل الصواب إن شاء اهلل. ب  من النظر ردَّ حت  يل مسار 
ت    بينَهم، ثمَّ ف 

 هم أكثر  من أن نحيَط 
 
وقد حَكى هذه الكلمَة عن العرب  فريق  من العلامء

َرهم، من أوهلم صاحب   ك 
  .(2)«العي»هبم ونستقَص ذ 

  فإن ق يَل:

َتجُّ به من العر   ب؟فام لنا مل نجدها يف كالم من ُي 

:   قلت 

: عر قول  ذي الرمة  . فمن الشِّ عر  والنثر  دت يف شواهَد من الشِّ ج    بىَل. قد و 

ــل   ــى صــوَته ثم  ــابري َيزَه ــن الطن  م

 

ـرب  تعجـيم    ه عـن لغـات الع 
 يف حلن 

 

 

 

 

 

 

غاَُتم(، رَوى ذلك الكسائيُّ كام حَكى عنه  م: )سمعت  ل  ومن النثر  قوهل 

اح. (4)«معانيه»والفراء  يف  (3)«صأدب اخلوا»الوزير املغريب يف    عن أيب اجلرَّ

                                                           

 .40راجع كتايب )رسالة يف مسألة كل عام وأنتم بخري( ص (1)

 .مادة لغو (4)

 .141ص   (5)

(2) 4 /55. 
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  من النظائر املستعملة: -1

ل  فإنَّ  ليس خافًيا أنَّ )اللغة( وإن  كانت مستعَملًة يف كالم  العرب  األوَّ

، مها )اللِّسان(. ومنه  لوَن مكاهَنا كلمتي  أخريي  . وكان وا يستعم  ذلَك عىل قلَّةن

ه تعاىَل:  ن(. وقد رواها [151عراء: ]الش ﴾ڻۀۀہ﴿قول  ، و)اللَّح 

 كام حَكى عنهام أبو بكرن األنباريُّ يف 
، وعنه نقَل (1)«الزاهر»األصمعيُّ وأبو زيدن

غريب »، ورواها أيًضا ابن قتيبة يف (2)«أماليه»تلميذه أبو عيل القايل يف 

  . ومنه قول  الراجز:(3)«احلديث

ــج   ــن  األزن ــزنج  بلح ــراطَن ال  (4) ت

 

 

ن : وم    اللُّغويِّي َمن ُيتجُّ لذلَك بمثل  قول  الشاعر 

ــنَنن  را ف ــانن يف ذ  ــن ب ص  ــا عــىل غ   بات

 

ـــــا ذاَت ألـــــوان    دان حلوًن  يـــــردِّ

 

 

 

 

 

 

 ، ويزعم  أن )اللحون( يف هذا البيت بمعنَى )اللغات(. وليس هذا بيقين

يف هذا  فقد جيوز  أن يكوَن معناها )األنغام(. وهو معنًى صحيح  ثاب ت  وحمتَمل  

                                                           

(1)  1 /213. 

(4) 1 /1. 

(5 )4 /11. 

ف يف مجيع ما وقفت عليه من كتبن كاملحكم )وهو أصل التصحيف(  2) حِّ ه: )بلحن( ص  قول 

هـ( يف 521ىل الصواب أبو عمر الزاهد )تواللسان والتاج إىل )بزجل( و)برحل(. وقد أقاَمه ع

هـ( من طريق ثعلب 137روايًة عن املفضل الضبي )ت 154كتابه )العرشات يف غريب اللغة( ص

ض حديثه عن )اللحن(.451)ت  هـ( عن ابن األعرايب. وذلك يف معر 
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 املوضع.

│ 
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 (1)مسائل متفرقة في رواية اللغة وكتبها
 

للزخمرشي  «األساس»البن عباد و «املحيط»علمت بالتجارب أن يف  -

وال يف  «اللسان»يف  للفيومي مجلة من ألفاظ اللغة ال توجد «املصباح املنري»و

  .«التاج»
وهو منقول  «لسان العرب»يعزو لـعجبت كيف ملتخصص أن  -

 حلروف من كتبن كلُّها مطبوع با

 ال أذكر أين عزوت له يف بحث أو مقال قط.

هـ(. 403أقدم كتاب مطبوع يف املذكر واملؤنث كتاب الفراء )ت -

 هـ(.547وأوسع كتاب يف ذلك كتاب أيب بكر األنباري )ت

 ويضعون منه وهم عيال عليه. «العي»كلهم يعيبون معجم  -

إىل اخلليل فيقول: )قال  «العي»م بنسبة ال جيوز اإلنكار عىل من جيز -

(، فهذا دأب كثري من املتقدمي كابن دريد واألنباري وابن «العي»اخلليل يف 

  درستويه والقايل وابن فارس وغريهم.

للعالمة ف  «معجم الدخيل يف اللغة العربية احلديثة وهلجاُتا»كتاب  -

متعها يف العرص احلارض. عبد الرحيم من أنفس ما ألِّف من كتب العربية وأ

  أنصح به.

                                                           

ًقا يف تويرت وآسك يف أوقات خمتلفة1)  .( ن رش مفرَّ
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ا. وفيها دّقة ومتعة  - مؤلفات اللغوي املحقق ف عبد الرحيم نفيسة جدًّ

 وحتقيق.

 
كتب تتحدث عن الدعاء للمرء أو الدعاء عليه يف كالم  منس: هل  -

 العرب؟
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ج: أفرد بعض العلامء هذا الباب بالتصنيف. ومن ذلك كتاب أيب العباس 

أماليه ». وقد نقل منه أبو عيل القايل يف «يامن والدواهياأل»( 451ثعلب )ت

 «األلفاظ»( يف كتابه 425، أو نقله برّمته. كام أنشأ ابن السكيت )ت«11/ 5
  فصلي أحدمها يف الدعاء لإلنسان، واآلخر يف الدعاء عليه.

نَى العرب عن األشياء؟ -  س: هل يف اللغة كتب تذكر ك 

مجع فيه نّيًفا عىل ألفن  «ثامر القلوب»مه ( كتاب اس245ج: للثعالبي )ت

( سبعة آالف يف 1111من الكنايات واملركبات املشتهرة. وزاد عليه املحبي )ت

. وللثعالبي أيًضا كتاب آخر «ما يعّول عليه يف املضاف واملضاف إليه»كتابه 

 .«الكناية والتعريض»اسمه 
│ 
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بية  (1)مرادف لفظ )الزعل( في العر
 

ة.سأل سائل عن   املرادف الفصيح  للفظ )الزعل( يف كالم  العامَّ

ه  واجلواب  عن ذلك أنَّ هلا أكثر من مرادف، فمنها )الّسخط(. ومنه قول 

چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ    ﴿تعاىَل: 

دبة بن اخلرشم: [17]التوبة:  ﴾ڈ   ژژ   وقول  ه 

ــبتم   ــاكم إن غض ــرء  ال خيش ــا امل  أن

 

ـــبا  ـــخَطكم إن تغضَّ  وال يتـــوقَّى س 

 

 

 

 

 

 

  فـ)السخط( يف هذين املوضعي دالٌّ عىل ما َيدلُّ عليه )الزعل(.

وهلا مرادف آخر، وهو )املوجدة(، يقال: )وجد يف نفسه عىل فالن( إذا 

 عثر له عىل ما يكرهه فأرّسه يف نفسه وتغرّي عليه بسببه.

الغضب( يف العربية يشمل احلدَث وهلا مراد ف  ثالث، وهو )الغضب( إذ )

العارَض املعروَف الذي ينتاب  اإلنساَن، ويشمل أيًضا ما ينشأ عنه  من ما يقع 

جران للمغضوب عليه. وهو ما نسّميه نحن )الزَعل(.  يف النفس من النفور  واهل 

وإطالق ه عىل األول إطالق حقيقّي. وأما إطالق ه عىل اآلَخر فمجاز مرَسل 

ى هبذا َعالقته الس ببية ألن الغضب هو املسّبب له واملفِض إليه، ثمَّ صاَر يسمَّ

                                                           

 ( يف البديل الفصيح.1)

/ 1/ 15هـ وسائره يف ملتقى أهل اللغة يف 1251/ 2/ 45يف املجلة الثقافية يف ن رش أوله 

 .هـ1251
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  االسم وإن مل يتقّدمه املعنَى األول.

  فأما النوع األول من الغضب فهو الشائع. ومنه قول  جرير:

ــوا ســفهاَءكم ــة، أحك م ــي حنيف  أبن

 

 إين أخــــاف  علــــيكم  أن أغضــــبا 

 

 

 

 

 

 

  وقول  احلامّك:

ـــد مل ـــا املج ـــاوأّي ثناي ـــع هل   نطل

 

ـــا  ـــون علين ق ضـــاب حتر 
ـــتم غ   وأن

 

 

 

 

 

 

ه قول  النبي عليه السالم لعائشة ريض اهلل  ا النوع الثاين فمن شواهد  وأمَّ

 عيلَّ غضبى. فقالت: من أين 
عنها: )إين ألعلم إذا كنت  عني راضيًة وإذا كنت 

 عني راضية فإنك تقولي: ال وربِّ حممد.
وإذا  تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت 

: ال وربِّ إبراهيم. قالت: أجل. واهلل يا رسول اهلل، ما أهجر  
كنت  غضبى قلت 

  إال اسَمك( ]متفق  عليه[.

فاملراد  بغضبها هنا هو ما نسّميه )الزعل( الذي يعقب  الغضَب عادًة. ولو 

كان املراد  بذلَك الغضَب الذي حتمّر منه العي، وتنتفخ منه األوداج لكان ذلك 

ها بربِّ إبراهيَم. ولذلَك جعَل  أمًرا
رفاَنه بقسم  بيِّنًا ومل ُيَتج  إىل أن يلتمَس ع 

)الغضب( مقابَل )الرضا( كام أنَّ )الزعَل( يف كالم  العامة يقابل ه )الرضا( 

  أيًضا.

  ومنه قول  مجيل:

 فإن تغضبوا من قسـمة  اهلل حظَّكـم

 

 راـفللــه إذ  مل يعطكــم كــاَن أبصــ 

 

 

 

 

 

 

املراد  هنا ليس املعنَى األوَل للغضب، وإنام هو املعنَى الثاين الذي  واملعنَى
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يه نحن )الزعل(.   نسمِّ

  ومنه قول اآلَخر:

 الـذي لـيس نـافعيـوما أنا للش
 
 يء

 

  ويغضــب منــه صــاحبي بقئــول   

 

 

 

 

 

 

وحاصل  هذا كلِّه أنَّ )السخط(، وكذلَك )الغضب( يف أحد  معنييه 

قابالن  لفَظ )الزعل(  ا )الزَعل( فله يف العربية معانن ال ي  ة. وأمَّ يف كالم  العامَّ

تدلُّ عىل معنى )السخط( أو )الغضب( إال أن بعَضها أدَنى إىل املعنَى الذي 

. ة وأخلق  أن يكوَن هو األصَل، ثم دخَله التحريف  فه العامَّ   تعر 

فَّ  ع  إىل أصلن واحدن هو )النشاط واخل 
ة التي و)الزَعل( يف العربيَّة  يرج 

.) رُّ
  تعرتي الّشَء حتى ال يستق 

َر  ( بمعنَى )قل َق وضج  ل  وزعالن  َل يزَعل زَعاًل، فهو زع  وقد قالوا: )زع 

ي من مرضن أو هُم أو جوعن أو نحو ذلك(. يَق والتلوِّ   وأظهَر الضِّ

( من )العَلز(.  غرَي أنَّه هبذا املعنَى وقَع فيه تبادل  حَركيٌّ )قلب  مكاينٌّ

.ومع   ناه معناه. وإذا كان كذلك مل يثب ت به أصل  ثانن للجذر 

ل: املتضّور من اجلوع(. وهو هبذا التقييد غري  
ويف بعض املعاجم  )والزع 

َر من اجلوع  أو املرض أو   يشَمل  التضوُّ
صحيحن من جهة  أنَّ )الزَعل( يف احلقيقة 

:   اهلمِّ كام ذكرنا. والذي يشَهد لذلَك ثالثة  أمورن

ل( « ُتذيبه»ما رواه أبو منصورن األزهريُّ يف  -1 عن أيب زيدن من أّن )الزع 

 ال خيتصُّ به اجلوع  كام هو 
ر( يف اللغة  . و)التضوُّ

ر( من غري  تقييدن هو )املتضوِّ
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ها.   ثابت  يف املعاجم  وغري 

ر من الوجع  ال -4  الشيباينُّ يف )اجليم( من أنَّه هو املتضوِّ
رن  ما ذكَره أبو عم 

فًة كاَن من املحتَمل أن تكوَن قد  يصرب  عليه. فإن مل تكن )الوجع( مصحَّ

فت يف سائر املعاجم  إىل )اجلوع( أو يكون هذا تفسرًيا من بعض أصحاب  تصحَّ

ه.  ذكر 
  املعاجم لكالم أيب زيدن السابق 

 من أنَّه ال خيتصُّ به اجلوع كصاحب   -5
ما توارَد عن عددن من علامء اللغة 

ن فرسَّ )الزعل( بـ)العَلز(. «يالع» هم من مَّ   وابن السكيت مَع غري 

علة( كام  لة(، وهي )النعامة(. وهي مبَدلة عن )الصَّ وقالوا أيًضا: )َزع 

.«إبداله»حكى يعقوب يف    ، فال يثبت هبا أصل  آَخر 

ة  للزَعل  بمعنى )السخط( و)الغضب( تطّوًرا  عامل  العامَّ
وقد يكون  است 

ي،  دالليًّا ام )أي: الضَجر والقلَق والتلوِّ ه، وذلَك أهنَّ م  ذكر  للمعنَى الثاين املتقدِّ

والسخط والغضب( يفيدان  مجيًعا االنفعاَل وعدَم الطَُّمأنينة  واالستقرار  

.  النفيسِّ

│ 
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 (1)أسماء أصوات الآلات الحديثة
 

الدراجة ماذا نسّمي أصوات اآلالت احلديثة كالسيارة والطائرة والدبابة و

 والثالجة ونحوها؟

. وسأذكر  لك ما حرَضين  فة 
لح  ، واحلاجة اليوَم إىل جوابه م  مٌّ ه  ؤال  م  هذا س 

كُّ لَك  من مذاهب  العرب  يف ذلك ثمَّ أدلُّك عىل القياس  املستمرِّ الذي يش 

َب وُيتاز  إليَك القريَب والبعيَد.
 الشاهَد والغائ 

 مذاهَب:اعلم  أنَّ للعرب  يف تسمية  أصو
 
  ات  األشياء

ر. وهذا كثري  عنَدهم، وهم به  ل: أن جيعل وها عىل حدِّ الثنائيِّ املكرَّ األوَّ

، وذلك نحو  قوهلم: )محَحم( و)رصرَص( و)جرجَر( و)قهقه(  َلق  وإليه أرَكن  أع 

و)غقغَق( لصوت الفَرس والطري والبعري والضحك والغراب. وأمثلت ه ت ضع ف  

.   عىل احلرَص  

. وهو دوَن ا ه من جنسن واحدن لثاين: أن جيعل وها عىل حدِّ ما عين ه والم 

( لصوت  األفَعى وامل رجل  ( و)أنَّ ( و)رصَّ ( و)أزَّ م: )فحَّ . ومنه قوهل 
ل  األوَّ

ي ل(.
  والطَّري  واملريض. والغالب  أن جيعل وا املصدر منها عىَل )َفع 

 ذلك. والكثري  
أن يبن وا املصدَر منها عىل الثالث: أن جيعل وها عىل غري 

                                                           

 ( يف البديل الفصيح.1)

 هـ.1254/ 1/ 5هـ ويف املجلة الثقافية يف 1251/ 14/ 40ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف 
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. ي ل( و)ن َباح( لصوت  الفرس  والكلب  ( نحو )َصه  َعالن ( أو )ف    )َفعيلن

. وقد  وهنا إذا أرادوا تسميَة صوتن من األصوات  فهذه مذاهب هم التي يؤمُّ

وا بَي اللفظ  واملعنَى ووصل وا بينَهام بآرصةن   كيَف آَدم 
ل  رأيَتهم يف الرضب  األوَّ

ا عليه، أال تَرى أنَّه لو قرَع َسمَع حصيفةن  ا عن  املعنَى نامًّ وجَعل وا اللفَظ شافًّ

ق  حروف ه عىل  ه وآلَنَس من تناس 
ى به إىل استبانة داللت  َعه لتهدَّ امرئن مل يكن سم 

أهم عىل هذه اخل طَّة وهنََج هلم هذا  ذلَك النَّحو  ما احتَجَب من معناه. وقد جرَّ

ى ألنَّ االسَم صوت  كام أنَّ  السبيَل ما وجدوه من ي بَي االسم  واملسمَّ
التآخ 

ه  مام  . فلام استوسَق هلم أمر  التوفيق  بينَهام واستمكن وا من ز  ى صوت  املسمَّ

فيت وه ألنَّ غايَة البيان  أن يكوَن يف اللفظ  دليل  عىل املعنَى  استمسكوا به ومل ي 

، أال تَرى أنَّ كلمَة وإشارة  إليه. وذلَك أمر  ال ينقاد  هلم يف يات   سائر  املسمَّ

ها وال َدليل  عليه، فلو جعلَتها اساًم  ها إخبار  عن مسامَّ
( ليس يف حروف  لن )رج 

ى آَخَر لساَغ ذلك ومل يكن مستنَكًرا.   ملسمًّ

وكاَن سبيلهم يف ذلك أن جعل وا االسم عىَل حرفي  مضاًهى هبام الصوت  

رومها عىل تر ه ثمَّ كرَّ َر. ومثال  نفس   أن يتكرَّ
تيب هام َمن بهًة عىل أنَّ من شأن  الصوت 

ًرا  ( مكرَّ ر منه لفظ  )َقه  وا الضاحَك يصد  م وجد  ذلَك كلمة  )القهقهة(، فإهنَّ

َقَه(. ًرا يف الواقع فقالوا: )َقه  روه كام كاَن مكرَّ ه وكرَّ
وه بمثل  لفظ    فسمَّ

ا الرضب  الثاين فإنَّه قريب  من األوَّ  ل، وذلَك أهنم حاَكوا به الصوَت وأمَّ

. وذلَك نحو  )األزيز(، فإنَّه اسم  
ل   الثاين عن  األوَّ

وا بَتكرار  احلرف  واجتزء 

. ويف الياء   حَي يقع 
(. وَتكرار  الزاي  داللة  عىل َتكرار  الصوت   )َأز 

للصوت 
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ب  الصوَت أيًضا.
  امتداد  واستطالة  تناس 

ا الرضب الثالث فإهنَّ  م أخلُّوا فيه بمحاكاة  الصوت  واكتَفوا بب نائه عىل وأمَّ

يصةن  ي ل( و)ف َعال( وجعل وا الياَء واأللَف يف هاتي الب نيتي دلياًل عىل خص 
)َفع 

. ، وهي االمتداد  واالستطالة 
  من خصائص  األصوات 

  فهذا بيان  ملذاهب العرب  أحلقنا به تفسرًيا له وإيضاًحا.

ا ما جيوز  ل ع إىل فأمَّ ل، وذلَك أن يستم  ه منها فالرضب  األوَّ  قياس 
لمحَدث 

َرمها. فإذا   ويكرِّ
 هو إليها أقرب  وجيعَله عىل حرفي 

َر أيُّ احلروف   وينظ 
الصوت 

ه النون  فإنَّه   العي  تتبع 
 السيَّارة  ووجَده قريًبا من حرف 

استمَع إىل صوت 

َلل( في مها وجيعل هام عىل مثال )َفع  ر   السيَّارة عنعنًة(. وهذا يكرِّ
قول: )عنعنت 

.  
  قياس  ال ينكرس 

ة    املسامَّ
َق بعَض األصوات  احلديثة  ببعض  األصوات  لح  وإذا أمكنَه أن ي 

ق صوَت  . وذلَك مثل  أن ي لح  ز 
يت به فهو جائ  مِّ َيها بمثل  ما س  قدياًم ويسمِّ

َيه )أز رجل  فيسمِّ
ابة  بأزيز  امل  رة أو الدبَّ

َق صوَت امل كنَسة أو الطائ  لح  يًزا( أو ي 

ام فيسمَيه )فحيًحا( أو )صفرًيا(.  الثالجة  بفحيح  األفَعى أو صفري  الطائر  لتقارهب 

ها عبد القاهر  يف   كام سامَّ
عارة لفظيَّة أو غري  مفيدةن

«. أرسار  البالغة»وهذه است 

ها يف ، ولكن  جاَز قياس  امع  هذه املسألة ملوضع   وهي يف األصل  َقرص   عىل السَّ

.  احلاجة 

│ 
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 (1)مسائل متفرقة في ضبط بعض الألفاظ ومعانيها ولغاتها
 

 املسموع عن العرب يف )إكراء الدار( من لفظ )أجر( ثالث لغات: -

ره الدار أجًرا، فهو آجر وذاك مأجور. وكذا الدار. -1  أَجره يأج 

ر وذاك مؤَجر. وك -4 ج  ره إجياًرا، فهو مؤ   ذا الدار.آجره يؤج 

ر وذاك مؤاَجر. وكذا الدار. -5  آجره يؤاجره مؤاجرة، فهو مؤاج 

 فأما )أّجره يؤّجره تأجرًيا( كام هو شائع فلم ت سمع، واخت لف يف جوازها.

 استعامل )االنتحار( بمعناه املعروف عريب قديم. ومنه قول العجاج: -

ــر   ــاء انتح ــن ش ــاًل، فم  وزاده فض

 

 

  يف ضبط دال )الّداللة(؟ وما أفصحها؟ س: ما األوجه اجلائزة -

ق كقولك: )فالن دليل  ج: إن أردت احلرفَة واملهنَة إّما اهلدايَة يف الط ر 

حاذق بالداللة( أو السمرسَة كقولك: )فالن داّلل حسن الّداللة( فاألفصح 

َرف والصناعات. والفتح  جائز. وإن أردت 
الكرس ألن ذلك هو القياس يف احل 

اية واإلرشاد  من غري أن يكون ذلك صناعًة كقولك: )هذا األمر يدّل مطَلَق اهلد

داللة واضحة عىل كذا( فاألفصح الفتح. والكرس جائز. وبعض الّلغويي جيعل  

ق.  الفتح مطلًقا أفصح من الكرس وال يفرِّ

فأثبت  «الدرر املبثثة»، و«القاموس»هـ( يف 713وتفرد الفريوزبادي )ت

                                                           

 .( ن رش مفّرًقا يف ملتقى أهل اللغة وتويرت وآسك وفسبك يف أوقات خمتلفة1)
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ا غريب، إذ مل أقف عليه يف معاجم املتقدمي وال يف ما ضّم الدال أيًضا. وهذ

 بي يدي من كتب املثلثات.

ّمص( عىل قولي: -  اختلف العلامء يف ضبط ميم )احل 

ص(. وهو قول سيبويه واملربد. مِّ
 األول: أنه بكرس امليم )احل 

ص(. وهو قول ابن األعرايب وثعلب. مَّ
 الثاين: أنه بفتحها )احل 

ص( فخطأ.فأما قول العام  ة: )احل مُّ

]آل  ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿: تعـاىل )الَقبول( بفتح القاف كام قال -
. عـىل أن ضـمها كـام يشـيع عنـد العامـة لـيس بخطـأ، فقـد حكـاه [53عمران: 

إن مل يكـن مزيـًدا، وابـن   «الغريب املصنف»األصمعي يف ما نقل عنه أبو عبيد 

الزبيدي: )مل ُيكها إال  األعرايب وابن درستويه، وأجازه الفراء والزجاج. وقول

 ابن األعرايب( فيه نظر.

لن تبعَته.  - يه ناقل ه كام بلَغه غرَي متحمِّ
ي طلق )الزعم( عىل القول الذي يرو 

ا وقد يكون  باطاًل. ومن ما يدل عىل ذلك قول  املسيَّب  وهو قول  قد يكون  حقًّ

:   بن علس الشاعر اجلاهيل يمدح  القعقاع بَن معبدن

 مــــت متــــيم  أنــــهولــــذلكم زع

 

ـــاع    ـــدى والب  أهـــل الســـامحة والن

 

 

 

 

 

 

جاًءا ألنه جعَل ما  عم  ال يكون  إال باطاًل الستحاَل مدُي ه هذا ه  ولو كاَن الزَّ

ه الناس  من خالله الصاحلات باطاًل.   يذكر 

:   وقول  اجل ميح األسدّي هيجو بني عامرن
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ـــ ــم الن ــي زع ــرأة الت ــو امل ــتم بن  أن

 

ــا يف ا  ــناس  عليه ــا زعمــواـ  لغــيِّ م

 

 

 

 

 

 

ه هذا مدًحا إذ جعَل قذَف  ولو كان الزعم  ال يكون إال باطاًل لكاَن هجاؤ 

  الناس ألمهم باطاًل.

هذا هو األصل  يف كالم العرب  ثمَّ غلب من بعد  عىل الباطل مَع َجواز أن 

 يستعَمل يف احلّق.

ر الّداليل أنَّه ملا كاَن معنَى الزّ  لَّة هذا التطوُّ
عم يف األصل  هو حكايَة وع 

م  عليه بّشء من الرأي  كاَن هذا من ما  ه أو احل ك 
ل  تبعت   مع الرباءة من حتمُّ

القول 

 اخلفيَّة  عن فساد  هذا القول  يف اعتقاد  املتكلِّم 
ي شعر يف بعض األحوال  بالكناية 

َته ألَتى مكاَنه  د  صحَّ
لَّ عليه بلفظه إذ  لو كاَن يعتق  م هذا وإن مل َيد  فه   ال ي 

بلفظن

  املعنَى كـ)ذكَر( أو )قاَل(.

عَم وهو ال يريد  به  إال الباطَل وال َيفهم منه إال  ل الزَّ
وإذن فَمن يستعم 

ل  الداللة عىل  ذلَك فإنام يستعمله عىل جهة  الكناية. وإن ال فاحلقيقة  أنه حمتم 

  األمرين  احلقِّ والباطل.

فظ  )اخلََطاء( بمعنى )اخلطأ(. وقد فطَن يقع يف كالم اجلاحظ كثرًيا ل -

ه فأثبَته يف كّل موضع ورد  ه وفقه  هلذا عبد السالم هارون رمحه اهلل بل طف نظر 

ه إىل الشائع املشهور، وهو )اخلطأ(.   ومل جيعله تصحيًفا فريدَّ
فيه عىل هذا الوجه 

َولوع  ونبَّه عىل ذلك أيًضا فقال: )اخلطاء باملّد: لغة يف اخلطأ. وللجاحظ

  [.54باستعامله( ]الربصان والعرجان ص
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قلت: والذي َيظهر أن )اخلطاء( باملّد كان فاشًيا يف لغة اخلاّصة من أهل 

، يدلُّك عىل هذا قراءة احلسن البرصيِّ )ت
 ڌڌڎ﴿هـ(: 110البرصة 

طدًءا هـ( شيخ اجلاحظ  170، وقول  خلفن األمحر )ت[51]اإلرساء:  ﴾ڈڈ خ 

:هـ(، وكالمها 411)ت   برصيٌّ

الف   ـــاخل  ـــع  ب ـــا صـــاحب  موَل  لن

 
 
 أشــــدُّ جَلاًجــــا مــــن اخلنفســــاء

 

ـــواب    ـــل  الصَّ  قلي
 
ـــاء ـــري  اخلط  كث

ــراب   ــن غ  ــا مشــى م ــى إذا م  وأزه

 

 

 

 

 

 

لة( هبذا الضبط بمعنى غوغاء الناس هو يف ما أرى صفة مشبهة  - ف  )السَّ

َل(. وأصله نعت جلمع تقديره )القوم ال (، من الفعل )سف  حن لة( كـ)َفر  ف  سَّ

كـ)الرافضة( و)العاّمة(. وهلذا ال جيوز إطالقه عىل الواحد. ويصّح ختفيفه إىل 

لة( قياًسا. ه إىل )َسف  لة( سامًعا وقياًسا عىل باب )َكب د( وختفيف  ف    )س 

يقولون: )أمن وأمان(. ومها مصدران مرتادفان ال اختالف بينهام يف  -

  املعنى. وذلك جائز عىل جهة التوكيد.

  س: ما معنى )َمالك(؟ -

  ج: هلا معنيان حمتَمالن:

عه وأصل ه الذي َينتظمه كقولك:  -1 أن تكون بمعنى ق وام األمر ومرج 

  )الصرب  َمالك اخلري كّله(. وفيه لغة أخرى، وهي كرس امليم.

ك(، وهو املَلك، كام قال الشاعر: -4   أن يكون أصلها )مأل 

كن ـفلســـَت إلنـــ  يُس، ولكـــن ملـــأل 

 

ــوبتنــ  ل مــن جــوِّ الســامء يص   زَّ
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وختفيفه القياّك هو )َمَلك( بحذف اهلمزة بعد نقل حركتها إىل ما قبلها 

كتخفيف )مسألة( إىل )مَسَلة(، ولكن بعَض العرب خيّففها مثلها بإبداهلا ألًفا 

فيقال يف )مألك( عىل هذا الوجه: )ماَلك(. ومثل ه ختفيف )الكمأة( و)املرأة( إىل 

ة( و)املَرا ة(. وهذا شاذٌّ عند سيبويه، فال جيّوز قياس )مألك( عليه، ولكن )الكاَم  

  أجاَزه الكوفيون.

ّر أي الربد ألن دمع  - قوهلم: )أقرَّ اهلل عينك( ُيتمل أن يكون من الق 

الرسور بارد، أو من القرار، وهو السكون، وذلك بأن تنال أمانيك فال تطمح 

  إىل غريها.

َدّي( بن قال ابن حبيب - : )كل )َعدّي( يف العرب فهو بفتح العي إال )ع 

 ثعلبة الطائي، فإنه بالضم(.

  قلت: أما املعارصون فيميلون إىل الضم.

ر بن تولب( بسكون امليم كام نّص عىل هذا أبو  - الراجح ضبط )النم 

 حاتم. فأما قوله:

ــرن  ــام مــن نم   أبقــى احلــوادث واألي

 

ـــاد    ـــره ب  أســـباَد ســـيف قـــديم أث

 

 

 

 

 

 

ّر فأجراه عىل لغة احلجازيي، يدّل عىل ذلك مع حكاية أيب  فأراه اضط 

حاتم أن لغة قومه متيم إسكان عي )فع ل( كـ)نمر( و)فخذ(، فكيف إذا كان 

علاًم؟ إذ األعالم موضع ختفيف. والشعراء من ما ي غرّيون األعالم إذا دعتهم 

 الرضورة إىل ذلك. وشواهد هذا كثرية معروفة.
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 س: هل اجلارية تأيت بمعنى الشابة؟ -

الشاّبة، ولكن ذكر الزخمرشي يف  ج: املشهور أن اجلارية تكون بمعنى

 أن اجلارية هي التي مل تتزوج وإن بقيت يف بيتها ستي سنة. «رشح الفصيح»

)الطيِّب( من األلفاظ التي يستعملها اجلاحظ وغري  يريدون به املّزاح  -

ه )ط   ياد(.اخلفيف الروح. ومجع  يَّاب(، كـ)جيِّد( و)ج    َياب(، وليس )ط 

 س: هل لتسمية العامل شيًخا وجه يف اللغة؟ -

ا بالكبري يف السّن  ج: نعم، من باب االستعارة تشبيًها للعامل وإن كان شابًّ

  بجامع وجوب التوقري واالحرتام يف كُل.

 س: ما وجه جميء )يسوغ( بمعنى )جيوز(؟ -

وغ يف حقيقة  رشاب يف ـاللغة يطلق عىل سهولة دخول الطعـام والـج: السَّ

ا رفيًقا ال يعتاقهام يشء من غَصص أو رَشق أو جأز. ومنـه  احللق ومّرمها به مرًّ

ـــاىل:  ـــه تع ـــل:  ﴾ڄڄڄ﴿قول ـــه:  [11]النح ۓڭ   ﴿وقول

  ثم قول الشاعر: [13]إبراهيم:  ﴾ڭ  ڭ

ــ ــاغ يَل الش ــباًل ـفس ــت  ق ، وكن  راب 

 

ــــاء احلمــــيم    ــــّص بامل  أكــــاد أَغ

 

 

 

 

 

 

  وقوله:

 إن الـــذين يســـوغ  يف أحالقهـــم

 

ــــــام    ــــــيهم  للئ ــــــّن عل َم  زاد  ي 

 

 

 

 

 

 

وإطالقه عىل اجلواز املعنوي كقوهلم: )هذا ال يسوغ لك( من باب 

. وذلك عىل «أساس البالغة»( يف 157. وقد أثبته الزخمرشي )تاالستعارة
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ل ويسهل التصديق تشبيه الّشء املقبول الصحيح الذي ي رسع  الدخول إىل العق

به ال يعرتضه دون ذلك يشء من نقض أو نقد أو ريبة، بالرشاب السائغ يف 

  احللق.

ومثل  ذلك )اجلواز(، فإهنم يقولون: )جاز فالن الوادي( إذا قطعه. ومنه 

  قول امرئ القيس:

 فلــام أجزنــا ســاحة احلــّي وانتحــى

 

 بنــا بطــن خبــتن ذي قفــافن عقنقــل   

 

 

 

 

 

 

  يقي.وهذا معناه احلق

ثم جعلوه باملعنى املجازي املعروف بنحو ما ذكرنا من التأويل يف 

وغ.   السَّ

 كان الرجل قدياًم ربام سّمى أباه )شيخي(، قال امرؤ القيس: -

ـــاطال واهلل  ـــيخي ب ـــذهب  ش  ال ي

 

 

هّية: ه )عجوزي( كام قال أرطاة بن س   ويسمي الرجل أيًضا أمَّ

 إذا أنـــا مل أمنـــع عجـــوزَي مـــنكم  

 

ــيم  فكا  ــاء عق ــأخرى يف النس ــت ك  ن

 

 

 

 

 

 

إذا قلَت: )جاء القوم عاّمت هم( فسيبويه يرى أهنا بمعنى )كّلهم(، واملرّبد  -

  يرى أهنا بمعنى )أكثرهم(.

ٱ ﴿كلمة )أحد( هلا معنيان: األول بمعنى )واحد(. ومنه قوله تعاىل:  -

يف . الثاين أن يراد به العموم. وال يكون إال [1]اإلخالص:  ﴾ٻٻٻٻ

  نفي أو شبهه، نحو )ما جاءين أحد(.
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ّي وَزّي وزا بالقرص وًزا  - يف اسم حرف )ز( ست لغات: زاء وزاي وز 

 بالتنوين.

)الّلوى( هو ما بي الرمل واجلدد، فمنهم من جيعله آخر ما يلقاك من  -

 الرمل حيث يتصل باجلدد، ومنهم من جيعله أول اجلدد. وسقطه منتهاه.

لوى، وأضافه إليه الختالف اللفظ. وهم يستحبون أن وقيل: هو بمعنى ال

ا  ينزلوا فيه الطمئنانه. ومن كالمهم: )ألويتم فانزلوا(. وهذه صورة صورُت 

 أحسبها مقاربة له:

 
كثري من الناس ال يميزون بي النمر والَبرب  والفهد. وهذه الصورة  -

 توضح الفرق بينها:
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 (1)الدخيلمسائل متفرقة في المولد والمعرب و
 

إذا وجدتَّ أحد العلامء املتقدمي يصف كلمة ما بأهنا )رومية( فهي  -

يونانية غالًبا، وليست التينية كام قد ي ظّن. وإذا وصفها بأهنا )نبطية( أو 

 )سوادية( فهي رسيانية. وإذا وصفها بأهنا )شامية( فهي إما يونانية أو رسيانية.

ل من األلفاظ األعجمية كقوهلم يف تعجبني شجاعة العاّمة يف االختزا -

)إنستقرام(: )إستقرام( ويف )وتساب(: )الوتس( ويف )سناب شات(: 

)السناب( ويف )الفيسبك(: )الفيس(. ومثله قدياًم تسميتهم )أرسطوطاليس(: 

 )أرسطو( و)النردشري(: )النرد(.

اه )احلياد( يف اللغة مصدر )حايده( إذا جانبه ومال عنه. واستعامله بمعن -

املعروف عند املعارصين استعامل حمَدث. وهو صحيح سائغ ألن االنحياز إىل 

عّد مياًل إليه كام قال تعاىل:  ، [145]النساء:  ﴾چچچڇ﴿الّشء ي 

عّد عدم االنحياز إليه مياًل عنه. وهو )احلياد( و)املحايدة(.أما  فكذلك ي 

 )احليادية( فال أراها تصّح إذ ال وجه هلا.

ب )امل نَطقة( بمعنى القطعة من األرض، وإنام امل نطقة ال تعرف العر -

عندهم النّطاق، وهو احلزام الذي ي شّد به الوسط، فجعله املعارصون اساًم 

لإلقليم جماًزا مرساًل بعد استعارة إذ شبهوا احلدود باملنطقة ثم أطلقوها عىل ما 

                                                           

 .ن رش مفّرًقا يف تويرت وفسبك وآسك وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة( 1)
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منه قول عيل تشتمل عليه من األرض. وهي بكرس امليم وفتح الطاء، اسم آلة. و

ريض اهلل عنه يف النطاق، وهو بمعنى املنطقة: )اتسع نطاق اإلسالم(. وقد 

صّحح جممع اللغة بالقاهرة ضبطها بفتح امليم وكرس الطاء )امَلنط قة( عىل أن 

يكون اسم مكان، بتخريج فيه بعض التكلف ألن فيه مع ارتكاب االستعارة 

وهو إحداث فعل ثالثي جمرد، وهو واملجاز ارجتااًل كثرًيا من جهة القياس، 

)نطق(، وجعل مضارعه عىل مماثل )يرضب( وصوغ اسم املكان منه وإحلاقه 

 التاء. والقياس الفرد ظن وختمي، فكيف إذا كان مرّكًبا 

ما خال  -يف املعاجم )تغّفله( و)استغفله( إذا حتّي غفلته. وليس فيها  -

. «األغاين»أهنا وقعت يف رواية خربن يف )اغتفله( إال  -«العي»حكايًة حمتملة يف 

وليس يف املعاجم أيًضا )غافله( كام يشيع عند املعارصين، وأجازها جممع 

 القاهرة.

 س: ما حركة ميم )املناخ( الضم أو الفتح؟ -

ج: حركتها الضم )امل ناخ( ألهنا اسم مكان من )أناخ( الرباعي بمعنى 

راد به عموم اإلق امة والنزول عىل االتساع. ومنه األبيات: )أبرك بعرَيه(. وقد ي 

 كفيت  
ناخ نازلةن ناَخنا( )وم  ناخ غري تئية عّرسته( )كذب العواذل، لو رأين م  )وم 

( وغريها.  وفارسن

مع عنهم )النَّوخة( بمعنى اإلقامة،  وال ي عرف )ناخ( الثالثي، بيد أنه س 

است عمل وأميت، وظاهره أنه اسم مرة من الثالثي )ناخ(، فقد جيوز أن يكون 

وقد جيوز أن ال يكونوا استعملوه قط كمفرد )املحاسن(، وقد جيوز أن يكون 
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مرة( إذ مها من )اعتّم( و)اختمر(.  من )أناخ( عىل غري قياس كـ)الع ّمة( و)اخل 

 وهلذا ال ينبغي أن ي قدم عىل إجازة )ناخ( إال بربهان ظاهر.

ث عىل سبيل التشبيه. وذلك وإطالق  )امل ناخ( عىل حالة اجلّو موّلد حاد

لة غري غليظة. وهلذا قال أهنم يلتمسون يف أماكن إقامتهم أن تكون مطمئنة سه

 الشاعر:

نــــــاخن  ــــــام أبركهــــــا يف م   وب

 

  جعجـــع ينَقــــب فيــــه األظــــلُّ  

 

 

 

 

 

 

قد ي شبه اللفظ األعجمي األلفاَظ العربية يف احلروف والوزن فيظنه  -

صيد( و)الرجيم(، فاألول فارك والثاين الناس عربيًّا. ومن ذلك لفظا )الر

 فرنيس.

أقدم من وجدته استعمل قوهلم: )بّيض اهلل وجهك( هو الرباء بن  -

 ربعي. ولعله جاهيل، قال:

ـــليم بـــّيض اهلل وجهـــه  وكـــان س 

 

ـــع    ـــد ويرف ـــان جم ـــا بني ـــّد لن  يم

 

 

 

 

 

 

 .«اثن مقطعات مر»أنشده ابن األعرايب يف 

ّرب االسم األعجمي امل - بدوء بساكن فإن للعرب فيه طريقتي: أن إذا ع 

وان( أو جيتلبوا له مهزة قطع نحو )إقليم( و)أسطوانة(.  ُيّركوه نحو )خ 

استعامل كلمة )أيًضا( يف حشو الكالم عريب فصيح، وليس مولًدا، قال  -

 الفراء: أنشدين بعضهم ]من قيس[:

م  
ح   أخــوك يف اهلل، وأيًضــا يف الــرِّ
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 ومنه قول الشاعر:

 بغضــــني وأبغضــــه وأيًضــــالي

 

ــــــــه وأراه دوين  ــــــــراين دون  ي

 

 

 

 

 

 

)تويرت( علم أعجمي عىل هذا املوقع املعروف، فإذا أ ريد استعامله يف  -

 ) َوي رت  ّد إىل )ت  العربية وجب محله عىل أبنية العرب وعىل امل نقاد من قوانينهم، فري 

َرهي م(. ووزنه )ف ويع ل(.  ليكون عىل زنة )د 

ك( ف ال يصح اللفظ به عىل هذا الوجه ملا فيه من اجتامع ساكني. أما )آس 

غرّي إىل وجهي صحيحي:  وي 

)آَسك( بفتح السي، فيكون عىل زنة )فاَعل(. وهو موافق السم  -1

 موضع قديم ذكره اخلارجي حي قال:

 أألفــــا مســــلم يف مــــا زعمــــتم

 

 ويقـــــتلهم بآَســـــَك أربعونـــــا؟ 

 

 

 

 

 

 

ك( بكرس السي، فيكو -4 ل(.)آس   ن عىل زنة )فاع 

ونظري هذا كلمة )دانق(، فإهنا فارسّية األصل. وهم ينطقوهنا بإسكان 

النون وفتحها. فلام استعملها العرب استعملوها بفتح النون وزادوا فيها 

الكرس. وهو عندهم أفصح، وذلك لقلة ما جاء عىل )فاَعل( وكثرة باب 

ل(.  )فاع 

ة فارسية. وهي يف الفارسية مفتوحة ومثلها أيًضا كلمة )طابق(، فإهنا كلم

 الباء. فلام عّربوها أبقوا الباء عىل سك نتها وأحلقوا هبا وجًها آخر، وهو الكرس.

 و)آسك( يف الوجهي ممنوع من الرصف للعلمية والعجمة.
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ها: )الشاه فتالَشى(،  - )التاليش( كل مة منحوتة من )اليشء(، ترصيف 

م يريدوَن أنه أصبح )اليشء (. والتاء ليست من لفظ  )ال يشء(، وإنام هي كأهنَّ

دة  قدياًم. وهي من  زائ دة  للمطاَوعة كالتاء يف قول ك: )تباَعد(. وهي كل مة  مولَّ

. وقد ذكَر  ألفاظ  املتكلِّمي. وهم الذين استحَدث وها إرادَة االتِّساع يف املعاين 

طبة العيد أو  ذلك أبو عثامن اجلاحظ، قاَل: )قالوا: وقبيح  باخلطيب أن يقوَم بخ 

لن أو  ّدة دار اخلالفة أو يف يوم مجعن وَحف   أو يف س 
امطي أو عىل منرب مجاعةن يوَم السِّ

غائن    القبائل واستالل  تلك الضَّ
 
يف إصالحن بَي العشائرن واحتامل  دماء

نرب ضخم  الشأن  رفيع  املكان:  خائم  فيقوَل كام قال بعض  من خطَب عىل م  والسَّ

ولوال أن «. ثم إن اهلل بعد أن أنشأ اخللق وسّواهم ومّكن هلم الشاهم فتالشوا»

ه(، ثم قاَل:  املتكلَم افتقَر إىل أن يلفَظ بالتاليش لكان ينبغي أن يؤَخذ فوَق يد 

)وإنام جازت هذه األلفاظ  يف صناعة الكالم حي عَجزت األسامء  عن اتساع 

مي ورؤساَء النّظارين كانوا فوَق أكثر اخلطباء املعاين(، وقاَل: )وألن كباَر املتكل

وا  وا تلك األلفاَظ لتلك املعاين، وهم اشتقُّ وأبلَغ من كثري من البلغاء. وهم ختريَّ

هلا من كالم العرب تلك األسامَء، وهم اصطلحوا عىل تسمية  ما مل يكن له يف 

 العرب  اسم  فصاروا يف ذلك سلًفا لكلِّ خلفن وقدوًة لكلِّ 
. ولذلك  لغة  تابعن

قوا بي البطالن  والتاليش(.  قالوا: العرض واجلوهر وأيس وليس، وفرَّ

 ، وليس بصحيحن قول  من زعَم أن أصَلها )لَشا( بمعنى خسَّ بعد رفعةن

ألنَّ هذه الكل مة معروفة  امليالد . كام أن معناها ليس هو معنَى )لشا( ألنَّ 

(، وهو مب ( معناه )االضمحالل  ة(. وذلك أنَّ الّشء )التاليش  سَّ
اين  متاًما لـ)اخل 
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. لُّ ع وال يضمح  ع، وقد يتَّض  لُّ من غري  أن يتَّض   قد يضمح 

)اخل لف( بمعنى )اخلالف( يكثر يف كالم املتأخرين، قال أبو إسحاق  -

الشاطبي: )عادة املتأخرين استعامل لفظ )اخل لف( مرادًفا ملصدر )خالفه يف كذا 

 لست منه عىل حتقيق أنه استعامل  لغوي(.خمالفة وخالًفا(. و

وطة( غري عربية. وذ كرت يف  - وغريه. وذكر ابن بطوطة أن  «العي»)الف 

أهنا تلبس عىل  «البديع»الداخل حلاممات بغداد يعطى ثالث فوط. ويف مقامات 

 الرأس.

بت قدياًم بصورة  - رِّ )اللِّرت( كلمة يونانّية األصل. ومن الطريف أهنا ع 

 . وهو مقلوب )ل ط ر(. راجع )معجم الدخيل( لف عبد الرحيم.)رطل(

ب( ال يدّل يف كالم العرب عىل معنى االحتيال، وإنام أخذه  - )النّص 

بالة(. وعىل هذا فهو توليد صحيح. ب الفّخ أو احل   الناس من )نص 

َلطة( كلمة مأخوذة من الرتكية. ومعناها اململَّحة. وأصلها التيني  - )السَّ

(sal ).بمعنى )امل لح(. ولك أن تقول فيها أيًضا: )صلطة( و)زلطة( بال ن كر 

(. وقد دخلت يف tomatll)الطَّامط م( كل مة  مكسيكّية النِّجار أصل ها ) -

. وقبَسها العرب  حديًثا من الصيغة الالتينية )
( إذ  tomatumكثري من اللغات 

 مل يكن هذا النبات  معروًفا لدهيم قدياًم.

 لفظ  له صورتان يف كالم الناس اليوَم:وهذا ال

م(. وهي الصورة الرسمّية. وهي ت ستعمل اسَم جنس مجعيًّا  -1
)َطامط 

مفرد ها )َطامط مة(. وقد وافقت صيغَة منتهى اجلموع، فت منع من الرصف 
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ا. َم( وال تنّوهن 
 فتكون نظري )رساويل( فتقول: )أكلت  طامط 

 والتاء فتقول: )َطامط امت(.وجيوز لك أيًضا أن جتمعها باأللف 

)َطامط( أو )ط امط( بفتح الطاء أو ضّمها مع حذف امليم. وهي أعرب   -4

. ومفَردها )َطامطة( أو )ط امطة(. . وهي مرصوفة   وأخفُّ

 ولك أيًضا أن جتمعها باأللف والتاء فتقول: )َطامطات( و)ط امطات(.

د إرادة إدخاهلا يف ينبغي رّد األلفاظ الدخيلة إىل أوزان العربية عن -

( عىل نحو  َوي رت  ون( عىل مثال )دجيور(، و)ت  ف  الكالم الفصيح فيقال: )أي 

َقل( عىل وزن )جعَفر(. َرهيم(، و)َقو   )د 

ّربت قدياًم بلفظ  - )ساذج( كلمة فارسية. ولفظها فيها )ساَدك(. وقد ع 

ج( لي دخلها يف باب )فاع  
ل(. )ساَذج(. وبعضهم يكرس الذال فيقول: )ساذ 

 وهو أرحب  وأوسع.

ثم دخلت إىل العربية حديًثا من طريق الرتكية التي أخذُتا من الفارسية، 

 وذلك بلفظ )ساَده(.

راجع يف هذا  ه. وي  الطه غري  وت طلق عىل الّشء الباقي عىل أصل طبيعته مل خي 

 للدكتور ف عبد الرحيم. «حوايش املعرب للجواليقي»

│ 

  



             
 

917 
 

 (1)الألفاظ وتعديها مسائل متفرقة في لزوم بعض
 

س: خّطأ بعضهم استعامل )عن( يف نحو )قال عنه البخاري: منكر  -

احلديث(. والصواب عنده أن يقال: )قال فيه البخاري: منكر احلديث(، فام 

 رأيك يف هذا؟

ج: كالمها صحيح ألن مبنى معاين حروف اجلر يف رأيي عىل القياس، فإذا 

 أن املراد )قال يف شأن هذا الرجل( قلت: )قال يف هذا الرجل كذا( فعىل

ذف )شأن( لداللة السياق عليه. ومثله قوله تعاىل:   ﴾ٻٻٻ﴿فح 

. ويكون [21]النحل:  ﴾ۇئۆئۆئ﴿و [5]احلج:  ﴾ڃڃڃ﴿و [11]الشورى: 

 الشأن ظرًفا لوقوع القول.

وإذا قلت: )قال عن الرجل كذا( فـ)عن( هنا نظري )عن( يف )حتدث عنه( 

عنه(. وكل ما يمكن وضع كلمة )موضوع( فيه مكان ومثله: )ألفت كتاًبا 

)عن( فـ)عن( فيه صحيحة، أال ترى أنك تقول يف )حتدثت عنه(: )حتدثت، 

موضوع حديثي هو(. وكذلك )قال عنه(. ومعنى )عن( فيه للمجاوزة ألن من 

ث.  يتحدث مثاًل يف رجل ما عند غريه فإنه يكون منرصًفا عنه إلقباله عىل املحدَّ

 حقق معنى املجاوزة.وهبذا يت

 س: أجيوز أن يقال: )اتصلت عليك( في عّدى بـ)عىل(؟ -

                                                           

ًقا يف تويرت وفسبك وآسك وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة1)  .( ن رش مفرَّ



     
 

028 
 

، ألنَّ معنَى  ى )اّتصل( بـ)عىَل( عىل جهة  احلقيقة  ج: ال جيوز أن يتعدَّ

ة عىل  )االتصال( )االلتقاء واالرتباط(، وهو معنًى ال تالئمه )عىَل( الدالَّ

عالء، وذلك أن االتصاَل ال يقع  عىل املت
ى إليه باحلرف ال حقيقًة وال االست  عدَّ

ه قائ اًم عىل طرفن آخَر يلتقي  ق  جَماًزا. فلامَّ كاَن )االتصال( ال يقبل  هذا وكاَن حتقُّ

ة عىل معنَى )اإللصاق(. يه بالباء الدالَّ ق  كاَن تعدِّ  به ويلتص 

 وإذن ال جيوز إال )اتصلت  به(.

 أم )تعّرفت إليه(؟س: أيقال: )تعّرفت  عىل الّشء( أم )تعّرفته(  -

. فه( و)تعّرف إليه(. وبينهّن فروق   ج: يقال يف هذا املعنى )عرَفه( و)تعرَّ

أما )عرَفه( فمعناه أوقع املعرفة عليه فصار عنده معروًفا بعد إذ  كان 

 جمهواًل.

وأّما )تعّرفه( فمتعّد إىل واحدن كــ)عرَفه(، بيـَد أنـه مطـاوع )عّرفـه كـذا( 

 [5]التحــريم:  ﴾چڇڇڇڇ﴿نــه قولــه تعــاىل: املتعـدي إىل اثنــي، وم

ـك  وع  وحذف املفعول األول، فإذا قلَت )تعّرفت الرجَل( فكأن شيًئا ألَقى يف ر 

فته فتطّلبَتها شيًئا فشيًئا حتى أدركَتها. وهي هبذا تفارق معنى )عرفه(  طلَب معر 

 . َل( عىل َقبول التكثري   ربي:وعىل هذا جاء قول َطريف العنلداللة بناء )تفعَّ

ــــم   ــــا ذاك ــــي أن ــــوين إنن  فتعّرف

 

علــم     م 
  شـاكن ســالحَي يف احلـوادث 

 

 

 

 

 

 

فت  املسألة( إذا  ، و)تعرَّ
هَتها بسهولةن وتقول: )عَرفت  املسألة( إذا فق 

 تكّلفَت ذلك وحاولَته حتى عرفَتها وأسمَحت  لك.



             
 

919 
 

فت  الّشَء( إذا جعلَته معروًفا كقول  ف إليه( فهو مطاوع )عرَّ ك أما )تعرَّ

( فمعناه )رصت  معروًفا( فإذا  ف(، فإذا قلَت: )تعّرفت  )عّرفت  فالًنا فتعرَّ

ت معروًفا عنده. ومن  وصلَته بـ)إىل( فقلَت: )تعّرفت  إىل فالن( فمعناه رص 

. وهي يف هذا املثال  ال تفيد  ّل يف أصل  وضعها عىل الغاية  املعلوم أن )إىل( تد 

ّح  يف احلدث الذي يقع عىل مكانن ممتُد من  هذا املعنى ألن الغائّية إنام تص 

األرض  يبدأ فيه من موضعن وينتهي عند موضعن آخر منه كـ)مَشى(، فإن املّش 

. وال يمكن أن يمّش اإلنسان  قعة من األرض  ال يتحّقق معناه حّتى جيري يف ر 

.  وهو ثابت  يف مكان ه إال يف عرصنا هذا العجيب 

( مثاًل.فمن هنا جاز أن تقول: )مشيت  إ  ىل املسجد 

ق عىل املّش  ق عليه ما يصد  ف أي كون  املرء معروًفا ال يصد  والتعرُّ

م هذا  . وذلك من ق َبل أن الغايَة تستلز  راد بـ)إىل( فيه االجّتاه  ه، وإنام ي  ونحو 

ه إليه.   وجعَله غايَته فال بّد أن يكون وجه 
ن
املعنَى ألن كّل من قصَد إىل يشء

ه، وإذن فقولك: )سأتع ف إىل فالن( معناه سأكون معروًفا عند فالنن ال غري  رَّ

فأفادت )إىل( النسبة إليه. وهي يف هذا نظري قوهلم: )وقف إىل فالن، وجلس 

إليه(، فإن الوقوف واجللوس يقعان يف مكان واحدن خالًفا للمّش، فـ)إىل( فيهام 

ظر ألن هذه خارجة  عن معنى الغائية إىل الداللة عىل القصد واالجتاه والن

. ويف احلديث )تعّرف إىل اهلل  يف الّرخاء  املعاين من لوازم الغائية كام بّينت 

فك يف الشّدة( أي اطلب  أن تكون معروًفا عنده يف الرخاء باّتباع أوامره  َيعر 

ف  اهلل يف الّرخاء.  واجتناب نواهيه ليعرَفك يف الشّدة. وليس املعنى اعر 
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ا( معناه عَرفته بعد التامس، فالتعريف واقع وإذن فقولك: )تعّرفت فالنً 

( بمعنى رصت  معروًفا بالنسبة إليه أو التمست  أن 
عليه. و)تعّرفت إىل فالنن

 أكون كذلك بتقديم نفيس إليه.

وقوهلم: )تعّرفت عليه( كام يشيع عند املعارصين خطأ ال ي سنده سامع  وال 

.  قياس 

ن( يف -  كتاب اهلل تعاىل؟ س: مل يتعّدى الشّك والريب بـ)م 

ن( يف كتاب اهلل تعاىل  ج: لعلةن ما وجدنا الشك والريب واملرية ت عّدى بـ)م 

ـــه:  ـــود:  ﴾ حخ   مخ   جس   حس   خس   مس   حص   مص ﴿كقول چ   ڇ   ڇ   ڇ   ﴿ [14]ه

ۉ   ۉ   ې   ې   ې    ﴿ [7]ص:  ﴾ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ﴿ [11]النمــــل:  ﴾ڇ

ــرة:  ﴾ ې   ى   ى ــج:  ﴾ ک   ک   ک   گ   گ ک   ﴿ [45]البق وئ   ۇئ    ﴿ [1]احل

. وهذا غالبه يف احلديث عـن الكّفـار. [11]احلج:  ﴾ ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ

وذلك أن تعدية هذه األلفاظ بـ)يف( وإن كان حسنًا صاحلًا فليس يعدل تعديتـه 

بـ)من( ألن أصل معنى )من( االبتـداء أي أن احلـدث يبتـدئ مـن جمرورهـا، 

ألمر واملرية منه يقِض بأن الشاّك كأنام خرج مـن األمـر حمـلِّ فكأن الشّك من ا

الشّك وفصل عنه ف عَل املحاذر املتوّجس الذي يمنعه االرتياب والرتّدد وسـوء 

ض  ـر  الظن أن يلج يف الّشء ويفحص عن حقيقته، فهو ال يـزال يرقبـه عـن ع 

ا عنه غري خمالط له وال متعّمق فيه.  مزوارًّ

فإن شّكهم ومريتهم ليس من جنس الشّك الذي  وكذلك فعل  الكّفار،
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يدعو إليه طلب احلّق والرغبة يف إصابته، بل هو يف احلّق شّك َنفرة وصدود 

 وإعراض.

 س: أهيام أفصح )إهداء لفالن( أم )إهداء إىل فالن(؟ -

ج: األصل يف الفعل )أهدى( أن يتعّدى بـ)إىل( فتقول: )أهديت  إىل فالن 

 امّك:هدّيًة( كام قال احل

ـدي إليـك رسـالةً   رسوَل امـرئ هي 

 

 فإن معرش  جـادوا بعرضـك فابخـل   

 

 

 

 

 

 

وذلك أن معنَى اإلهداء يقتِض أن يكون له غاية  مكانّية ينتهي إليها، وهي 

ه  اوز  ي وجت 
امل هَدى إليه، ال يتحّقق هذا املعنى إال بذلك ألن اهلدّية تبدأ من املهد 

ل باملهدى إليه.  حّتى تّتص 

:ولك  ن جيوز لك أن تقول: )أهديت  له( بالالم  عىل تأويلي 

لًكا له. -1 ل ك ألّن هذه اهلدّية قد صارت  بتناول ه هلا م 
 أن تريد بالالم امل 

أن تكون داّلًة عىل الغاية  كـ)إىل(، فتخرج بذلك عن أصل  وضع ها  -4

. وذلك أن الالَم جتيء يف أصل  وضعها بمعنى التعليل   ، وغاية  لعّلةن مليحةن

ّلًة له، أال ترى أنك إذا قلَت: )سافرت  
م أن تكوَن أيًضا ع   املكانّية تستلز 

 
الّشء

، وهي  إىل مكَة( فـ)إىل( هنا غائية  ألن معنى السَفر ينقطع  إليها من جهة  املكان 

ك إليها إال من أجل  أن تصَل  ّلة للسَفر ألّنك مل تسافر ووجه 
أيًضا باللزوم  ع 

، فلو قلَت: )سافرت من أجل مّكة( إليها، فكام ّلة وسبب 
 أهنا غاية  فهي أيًضا ع 

 لصّح الكالم ألن قصَدها هو الذي بعَثك عىل إنشاء السّفر.
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م  التعليَل جاز أن خَترج الالم  عن أصل  وضعها  فلام كاَنت الغائية تستلز 

ها )إىل( فيتعاوَرا يف الدالل ا للغائّية كام تفيد  َد إفادُت  ة عىل هذا املعنى وتّطر 

فتقول: )رست إليه وله، ومشيت إليه وله وذهبت إليه وله، وَهديته إىل الطريق 

 وله(. وقس  عىل هذا.

 وبينهام أيًضا وجوه  أَخر  من التشابه ال يّتسع هذا املوضع لبسطها.

ل، فإنك ال بّد أن جت د له  ل يف غري معناه األوَّ
وهذه سبيل  كّل حرفن است عم 

سنًا سائًغا إن مَلسَته. ومعاذ اهلل  أن تكوَن احلروف قد تتناَوب  اعتباًطا خمرًجا ح

 لغري  رُس وال َمغًزى كام يزعم الكوفّيون.

 ومن شواهد ذلك قول احلامك:

ــال ــدى بــرد  أنياهبــا الع   إَلن كــان هي 

 

 ألفقـــــَر منـــــي إننـــــي لفقـــــري   

 

 

 

 

 

 

 وإذن تقول: )إهداء إىل فالن( و)إهداء لفالن(.

( الزم متعّد، تقول: )اختصصت ه باألمر فـاختّص هـو(. وعـىل ) - اختصَّ

ل قولـه تعـاىل:   [101]البقـرة:  ﴾ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ﴿الوجهي مح 

 بجعل )َمن( فاعاًل أو مفعوالً به.

 س: هل جيوز أن يقال: )هذا من ما يؤَسف له(؟ -

ۉ    ۅ   ۅ   ﴿ج: الوجه أن يقال: )من ما يؤسف عليه( كام قال تعاىل: 

، ولكن القياس جييز )أسف له( كام يقال: )حزنـت عليـه [72]يوسـف:  ﴾ ۉ

وله(، و)بكيت عليه وله(. وبينهام فرق دقيق ليس هذا موضـع بسـطه. والـالم 
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هنا تفيد معنى السببية. وهو راجع إىل معنى االختصاص. والتعدية إىل أكثر من 

 حرف جر مقيسة عىل الصحيح وليست قرًصا عىل السامع.

س: هل جيوز تعدية االعتذار بـ)عن( يف نحو )اعتذر إليه عن هذا  -

ن(؟  الذنب( مع أن املسموع تعديته بـ)م 

ج: تعدية االعتذار بـ)من( و)عن( صحيحة قياًسا كام تقول: خرج منه 

د منه وعنه وانفصل منه وعنه ورحل منه وعنه وهرب منه وعنه  وعنه وبع 

نفضَّ منه وعنه... إلخ. وذلَك أنَّ كلَّ وانرصف منه وعنه وهاجر منه وعنه وا

ن( و)عن(،  َيه بـ)م  فعلن الزمن داُل عىل معنَى اخلروج  أو االنفصال  جيوز  أن تعدِّ

: [101]األنبياء:  ﴾ائ ى   ى   ائ ﴿قاَل تعاىل:   ثم قال الشاعر 

ــد   ــالع  أنج   ط
ــات  ــن اآلف ــد  م  بعي

 

 

ن( فذلَك أنك أردتَّ ذكَر م
يَته بـ)م  ، وإن عديَته فإن عدَّ بتدأ وقوع  احلدث 

بـ)عن( فذلك أنك أردتَّ ذكَر أن ذهاَبه وخروَجه كان إىل غري  اجلهة  التي فيها 

 ما بعَد )عن(.

، أال ترى أن االعتذاَر طلب  للخروج   وقولك: )اعتذَر( عىل هذا احلذو 

عن اللوم  أو العقاب، فإذا قلَت: )اعتذر عن ذنبه( فقد أردتَّ أنه التمس 

. وإذا قلَت: )اعتذر من ذنبه( فقد ا ذر   بتقديم  الع 
خلالَص واخلروَج من ذنب ه 

د  بينَهام فرًقا يف االستعامل  وإن كانا  أردتَّ أن ابتداء عذره  كان من ذنب ه. وال أج 

.  خيتل فان  يف التأويل 
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ــي، تقــول:  - ــّد إىل اثن ــل( متع ــّد إىل واحــد، و)التحمي )االحــتامل( متع

، [13]الرعــد:  ﴾ڭ   ۇ   ۇ   ۆ﴿يء( كــام قــال تعــاىل: ـ)احتملــت الشــ

 و)مّحلت ه غريي( كام قالت اخلنساء:

 ُيّملــــه القــــوم  مــــا عــــاهلم

 

 وإن كـــــان أصـــــغَرهم مولـــــدا 

 

 

 

 

 

 

وعىل هذا تقول: )احتملت امللّف( أو )مَحَل ته( إذا أردت اإلخبار عن 

تضعيف امليم، عىل إنزاله يف جهازك. وجيوز أيًضا أن تقول: )مّحلت  امللّف( ب

حذف املفعول الثاين، أي مّحلته جهازي بمعنى جعلت  جهازي ُيمله. واألول 

 أجود الستغنائه عن تقدير حمذوف.

بمعنى )رأى( يتعدى بنفسه كام يتعدى بـ)إىل(، تقول: )نظره( ) نظر)  -

كام تقول: )نظر إليه(، حكى ذلك بعض  أصحاب املعاجم. وأصبت له شواهد 

غري أن سيبويه منَع تعدَيه بنفسه إذ  مل يبلغه ذلك فقال: )وأنت ال  من الّشعر.

 .(تقول: نظرت زيًدا

│ 
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 (1)الألفاظ التي لم تُسمع إلا في بيت واحد من الشعر
 

ًرا يعلمون أن  مل يدع سلفنا الكرام من علامء العربّية سبياًل ذلواًل وال وع 

ألون يف ذلك جهًدا وال يّدخرون فيه خدمة للعربّية وحفًظا هلا إال سلكوه، ال ي

ًسا. والشواهد عىل ذلك كثرية متوافرة أجتزئ منها يف هذه املقالة  نف  عنه م 

د ما وقفت عليه من ألفاظ اللغة التي ذكروا أهّنم مل  بشاهد واحد، وهو رَس 

عر. وذلك  جيدوا اللفظ منها بمعناه الذي است عمل به إال يف بيت واحد من الشِّ

ام تقّرهيم وجودة تقّصيهم ألهنم إذا كانوا مل يسمعوا هذه األلفاظ إال دالٌّ عىل مت

 يف بيت واحد من الّشعر فمقتَض ذلك أهنم سمعوا غرَيها يف أبيات كثرية.

عىل أيّن مل أتكّلف البحث عن هذه األمثلة التي أنا مورد ها وال مجَعها، 

ع يل منها طائفة صاحلة. وإنام كنت أقّيد ما ألقاه منها حينًا بعد حين حتى اجتم

ها أيًضا فأغفلت تقييدها تفريًطا مني.  وقد مّر يب غري 

 فمن ذلك:

 يف )رشح املفضليات( أليب حممد األنباري عن أمحد بن عبيد: -

)وال يكون التأبي لألحياء. ومل جيئ يف يشء من أشعار العرب إال يف بيت 

 الراعي، فإنه قال:

                                                           

 ( يف رواية اللغة وكتبها.1)

 .هـ1254/ 1/ 11ن رش يف ملتقى أهل اللغة يف أوقات متالحقة أوهلا 
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ـــوا ـــّي وأّبن ـــع أصـــحايب املط  فرّف

 

 (.هنيــدَة فاشــتاَق العيــون  اللــوامح   

 

 

 

 

 

 

 يف )املحكم( البن سيدة: -

ه. ومها التِّينان  الذئب.  )قيل: جاء األخطل بحرفي مل جيئ هبام غري 

َيلة(.  والعيثوم أنثى الف 

 يف رشح )ديوان امرئ القيس( للسكري: -

 )قال: واحلال: موضع اللِّبد. قال: ومل أسمع به إال يف هذا(.

 قلت:

 يريد بيت امرئ القيس:

ه   ّل اللِّبـد عـن حـال متنـ  ميتن يـز   ك 

 

 

َع. م   عىل أنه س 

 يف )رشح الفصيح( البن خالويه: -

، قال: يدن أنه الثعلب إال أنه يف بيت كثريِّ  )قال األصمعي: مل أسمع بالصَّ

 كـــأن َخليَفـــي زورهـــا ورحامهـــا

 

 .) ــيدن  ــد َص ــام بع ّل ــوين  ث  ــي مَك  َبن 

 

 

 

 

 

 

 يف )الوحوش( لألصمعي بقريب من هذا اللفظ.قلت: وهو 

ند: -  يف )املحكم( البن سيدة ذكر أن ابن األعرايب أنشد قول الف 

ـــــا ـــــن آث ـــــَل م  تركـــــت  اخلي

 

ــــــايل  ــــــا الع  ر  رحمــــــي يف الثُّب

 

 

 

 

 

 

وقاَل: )الثُّبا: العايل من جمالس األرشاف. وهذا غريب  نادر  مل أسمعه إال 

ند(.  يف شعر الف 
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 املنسوب إىل التربيزي لاّلمية املنسوبة إىل الشنفرى(:يف )الرشح  -

ه: هي قبيلة  . وقال يل غري 
)وأحاظة  يف ما ذكر أمحد  بن ُييى قبيلة  من األزد 

من اليَمن. ومل يعرفها أبو العباس حممد  بن  يزيد. ومل أسمع باسمها إال يف هذا 

 الشعر(.

 َل عند قول ه:يف )التامم يف تفسري أشعار هذيل( البن جني قا -

ـــكن  ـــد  مال ـــا باملحمَّ ـــا قتلن  إذا م

 

ــــييل  ــــزاح غل ــــي ألين ف  رساَة بن

 

 

 

 

 

 

فًة إال يف  ر يب هذا اللفظ ص  مد من الرجال. مل يمر  د الذي ُي  قال: )املحمَّ

 هذا املوضع(.

 يف )اللِّسان(: -

:  )قاَل األغلب العجيلُّ

يِّ  نــــايُف مجيــــل  الــــزِّ ــــُر ج 
 غ 

 

 

انف يف مشيته، فَيختال  فيها ... وقاَل شمر: ...، ومل اجل نايف: الذي َيتج

نافيًّا إال يف بيت  األغلب(.  أسمع ج 

 يف )املخصص( البن سيدة: -

يِّ إال يف شعر العجاج: نَّرس  
 )قاَل أبو عيّل: ومل أسمع بالق 

ــــــ ــــــت ق نَّ ــــــا وأن يُّ ـأَطَرًب  رس  

 

 

.) نِّ : الكبري  السِّ يُّ
نَّرس   والق 

 يف )اللِّسان(: -
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. وقال: قال ابن  ل فيها النَّحل  ي: واحلَفيضة: اخلَليَّة التي ي عسَّ )قال ابن َبرِّ

 خالويه: وليست يف كالمهم إال يف بيت األعَشى، وهو:

ـــر    َم
ـــة  ـــَدرداق  احلفيض ـــاًل ك  َنح 

 

 .) ــل  ــود  َزَج ــوَل الَوق ــه ح ــا ل  هوًب

 

 

 

 

 

 

 يف )رشح القصائد السبع( لألنباري: -

 )قال الشاعر:

ـــا رطـــل   ـــه هل ـــَت في ـــل الّزي  تكي

 

ــــارا  ــــا مح  ــــوق هب ــــاّلح  يس  وف

 

 

 

 

 

 

ي ]أي: بمعنى امل كاري[ إال يف هذا البيت(.  ومل ي سَمع )الفاّلح( امل كار 

 ويف )رشح القصائد السبع( أيًضا: -

)قال أبو عبيدة: هذه كلمة قلَّام وجدنا هلا شاهًدا يف كالمهم، أن يقال 

ر بن . إال أن َعم  ، فقد يكون  للنَِّعم: أيام  ُر ط والن كلثوم قد قال: وأيامن لنا غ 

ا ط واالً إلنعامهم عىل الناس فيها(. رًّ  جعَلها غ 

 يف )تاج العروس(: -

َمل بالتحريك:  )وأنشَد أبو زيدن يف نوادره للَبعيث يف الشَّ

ــرةن  ــى بعــد عث ــنَعش اهلل الفت ــد ي  وق

 

ـَمل     وقد جيمع اهلل الشـتيَت مـن الشَّ

 

 

 

 

 

 

عت ه بالتحريك قال أبو  َمر[: ما سم  و اجلرمّي ]كذا. والصواب أبو ع  رن َعم 

 إال يف هذا البيت.

 ويف )التاج( أيًضا: -

لَب. وهو قليل االستعامل. قاله ابن األثري. قال  الب  الصُّ )قيل: أراد بالصَّ
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: زعم غري واحد أنه مل ي سمع يف غري هذا الشعر. انتهى. قلت   شيخنا: قلت 

ه:]القائل الزَّ   بيدي[: بل قد ورد يف شعرن غري 

ــــازيم  إىل الّصــــالب   ــــي احلي  (.ب

 

 

 ويف )التامم( البن جني: -

 )وفيها:

ـــــلن ودارق   ـــــي ناب  يمشـــــون ب

 

 

س. ومل أسمعه من الدرقة إال هنا(.  استعمَله كتارسن من الرتُّ

 يف )اإلبل( لألصمعي: -

 )قال علقمة:

ّريت زمنًـا حتـى اسـتطّف هلـا  قد ع 

 

ــرت  كح 
ــري القــي ملمــوم  ك 

 افــة ك 

 

 

 

 

 

 

 قال: ومل أسمع بالك رت إال يف هذا البيت(.

قاع العاميل( لثعلب: -  يف )رشح ديوان عدي بن الرِّ

ــةً  ــتقبلن مهمه ــوايت إذا اس ــن الل  م

 

ــَي مــن هوهلــا الركبــاَن والــثََّقال   نجَّ

 

 

 

 

 

 

 وزعَم أنه مل َيسمع تأنيث )املهمهة( إال يف هذا البيت. وهي األرض

 البعيدة األطراف(.

 يف )رشح مقصورة ابن دريد( البن خالويه: -

ــ ــهـ)ب ــال ب ــوال  الب غ ــرَي أب  رَسو  مح 

 

ــا؟  ــك  الب ين ــا ذل يت  وهنً ــدَّ ــى تس  أنَّ
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اب(. وهذا حرف  غريب  حّدثناه أبو  أبوال  الب غال يف هذا البيت )الرسَّ

َمر الزاهد(.  ع 

 :يف )رشح ديوان احلطيئة( البن السكيت -

ناع إال يف بيت لصخر الغّي:  )ومل يأت الصَّ

ـــــ ــــع الصدي ــــك رق  ]وال أرقعنّ

 

ــا(.  ــناع  الكتيف ــه الصَّ ــع الءم[ في  ـ

 

 

 

 

 

 

 يف )ويش احللل( للبيل: -

 )قال النَمري: ليس يف كالم العرب بيت مرفوع كّله إال قول املتلمس:

ــرض  حــيٌّ ذباب ــه
 فهــذا أوان  الع 

 

ه واألزرق  املـــــتلّمس     (.زنـــــابري 

 

 

 

 

 

 

.  قلت: يف روايةن

 يف )التهذيب( لألزهري: -

َريبة األعرابية:  )وأنشد غريه ]أي غري الكسائي[ عن ق 

ــكن  ــت مال ــا بن ــَر اهلل ي ــَدك  َعم  قعي

 

ــب    ــأَوى املعصِّ ــَم م ــا نع  أمل تعلمين

 

 

 

 

 

 

ر والَقعيد إال هذا(.  قاَل: ومل أسمع  َبيًتا اجتمع فيه الَعم 

مع يف بيت  ر الشيباين يف )اجليم(.قلت: قد س   أنشده أبو عم 

 ويف )التهذيب( أيًضا: -

: َثريِّ  )وأنشد ابن األعرايب لك 

ـــــه ـــــث كأن ـــــوم َحثي ٌّ ومفع  َأيت 

 

ـح  روب السـواين أترعتهـا النََّواض   غ 

 

 

 

 

 

 

 قال: وهو مثل قوله:
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ـــــوم ـــــربوز واملخت ـــــاطق امل  ألن

 

 

 قال: ومل أسمعه إال يف هذا(.

ر بن أمحر الباهيل. وقد عقد هلا وزد عىل ذلك األلفاَظ  - التي تفرد هبا عم 

ابن جني باًبا يف )خصائصه( عنوانه )باب يف الّشء يسمع من العريّب الفصيح 

 ال يسمع من غريه(.

│ 
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  من خواطري

 

 

 من خواطري
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 (1)من آداب الاستفتاء
 

إذا استفتيَت أحًدا فأبطأ عن جوابك ساعة أو ساعتي  أو يوًما أو يومي  

ل    األدب  إال أن تطوَل فال تستعج 
 
ه، فإنَّ ذلك رضب  من النَزق واخلّفة وسوء

ه سؤال ك أو بلَغه ولكن نيَس اجلواَب  ة  طواًل يغلب  عىل ظنِّك معه أّنه مل يبلغ  امل دَّ

  عنه.

ه عليه  ومتى رأيَت شيًئا من األمارات  التي تّش بقراءت ه لسؤال ك واّطالع 

ه يف تويرت أو فسبك إن كا ن السؤال يف أحدمها أو دخول ه الوتَس إن كان كتغريد 

ا هارًبا فرتَيه  صًّ
يف الوتس  فال ينبغي لك أن تفعَل مَعه ف عَل الرّشطّي صادف ل 

رار من جواب ك وجتعل برهاَنك عىل ذلك الظفَر  أنك قد قبضَت عليه بتَهمة الف 

وراَء هذا من به متلّبًسا بالدخول  أو التغريد  بعد إرسالك السؤاَل، فإّنه ليس 

.  معًدى وال مّطَلع 
  الق حة وصالبة الوجه 

ل   واعلم أن السائل طالب  علمن ومن احلقِّ عىل طالب  العلم  لطف  التوصُّ

، وما عىل املحسني من  وخفض  اجلناح  ودماثة اجلانب، واملجيَب متفّضل  حمسن 

.   سبيلن

ه من جوابك يف احلال  عىل أين لو شئت  أن أذكَر لك األعذاَر التي ربام منعت  

، فمن  لذكرت لك أكثر من سبعي عذًرا كلُّها موجب  لإلمهال  وإحسان الظنِّ
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، أو  ذلك أن يكون اخلاصُّ عنده يف تويرت أو فسبك متعطِّاًل أو عرَض له العَطب 

يكون دخَل عىل عجلن وختطَّى اخلاصَّ ومل يتصّفحه، أو يكون تصفَّحه فقرأ 

سؤالك، أو يكون قرأ سؤالَك ولكّن يف اخلاصِّ من أسئلة غريك وعمَي عن 

ه مئَة سؤالن سابقن كلُّها ينتظر اجلواب فهو جييب  عنها األوَل فاألوَل، أو 
مثل 

كن فيها الكتابة  كحال  قيادة السيارة، أو يكون  يكون قرأه وهو يف حالن ال مت 

، قرأه فلام همَّ باجلواب عنه انقطع به النّّت أو ناَبه أمر  جس
ن
يم  شغَله عن كّل يشء

أو يكون قرأه وهو حمموم  وقيذ  ال يقَوى عىل النظر والكتابة، أو وافاه سؤال ك 

وهو مهموم  تالف  النفس  ضيق  الّصدر ممّزق  القلب لنازلةن أمّلت به، أو زامحت ه 

ك  الشغول  وتراكمت عليه األعباء  فاستأثرت بوقت ه وحالت بينه وبي َوش 

ه يف ذهن ه أو يستوثق  له بمراجعة  كتبه اجلواب، أو ل عّله قرأ سؤالك فجعَل يدير 

.   ليكون جواب ه لك عن فكرةن وبحثن وروّيةن

رات:  ﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ﴿قال تعاىل:    .[1]احل ج 

  ثم قال بشار بن برد:

ـــردِّ  ـــل  ال  مث
ـــف  ـــيس للملح   ول

 

 

│ 
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 (1)كلمة في العتاب
 

ن الناس َمن يصّوب العتاب وُيّسنه ويزعم أنه من ما مل أزل أسمع م

ّمها ويستّل األضغان ويطيِّب النفوس. وكنت أومن بذلك  ُيفظ املوّدة وير 

وأنتحله، حتى إذا تراخت يب األيام وجّربت الناس وبلوُتم وسرَبت أخالقهم 

دث الب غضة ويورث  رته وسؤت  به ظنًّا وعرفت أنه من ما ُي 
وأحواهلم نك 

حشَة وي لوي باملوّدة، وذلك أن العتاب إنام جيري بي األصدقاء. وقد كان الو

نَت غيَبه واطمأننت  ينبغي حي اجتبيَته صديًقا أن تكون قد رضيت إخاءه وأم 

د  له يف  إىل صحة وّده، فمتى أنكرَت منه خصلة أو وقفت له عىل ريبة فولِّ

حتتاج بعده إىل مساءلته وإىل نفسك من األعذار اجلائزة والعلل املحتَملة ما ال 

ه ألّن من كان مثَله يف صدق اإلخاء ومتانة الوّد خليق أن يكون  سامع عذر 

معذًرا. ولو أنك عاتبته فربام وّجه عتابك له عىل سوء الظّن به وعىل الَولوع 

بحفظ زاّلته وتتّبع عثراته، وذلك أن العتاب نوع من املحاسبة ودليل عىل 

 قّلة اإلغضاء وترك  التغافل. وهذه خصلة منّفرة وخلق التقّص وبرهان  عىل

مكروه وال سيام بي األصدقاء. وعسى أن هَييج هذا العتاب نقمته وُيّرك 

ّ به وعّده ظفًرا له  غنه فال يزال يرتبص بك مثَلها حتى يصيَبه، فإذا أصابه رس 
ض 

  اًعا بصاع.وتربئة لساحته وجازاك حي إذن عتاًبا بعتاب وأّدى إليك الكيل ص
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عىل أّن العتاب من ما يضطّر الصديق املعاَتب إىل املعاملة بالتكّلف 

 ولزوم  التحّفظ واحلذر. ومتى صارت 
والتصنّع. ويف هذا ترك  التبّسط والتبّذل 

الصداقة إىل مثل هذا فقد صارت إىل الوهن واالضمحالل وآذنت بالرّصم 

  واالنفساخ.

لَت إىل صاحب ك باللوم والعتاب فأظهر لك منه عذًرا هذا مع أنك إن عج 

بّينًا وحجًة بالغة رجع ذلك عليك باحلرج واخلجل ورصَت عنده بمنزلة 

ح بزالت األصحاب.   الطائش العقل، القليل التثّبت، الفر 

ّلة وعالمة عىل  وأمر آخر، وهو أن العتاب يف حقيقته نوع من الذِّ

رتاف باألمل، ومن طبيعة النفوس أن االستكانة ملا فيه من اإلقرار باحلاجة واالع

  تستضعف من تؤنس منه ذلك، وربام تاهت عليه واستهانت به.

فإذا رابك من صاحبك يشء فاجعل ما تعرفه من مودته لك حجيًجا عنه 

وكفياًل له بتسويغ فعل ه واالعتذار له إن كان معذًرا، واحتامل  خطئه إن مل يكن 

ء الظّن به ونفي العذر عنه فقد دللَت كذلك. واعلم أنك متى أرسعت إىل سو

عىل شّكك يف والئه وجتويزك خليانته. ومثل  هذا حًرى أن ال تتخذه صديًقا وأن 

  ال تستنيم إىل إخائه أو تركن إىل صحبته.

تمل هذا املرة  وال يغرنك قوهلم: )ويبقى الوّد ما بقي العتاب(، فقد ُي 

ضيق عليك واسع العذر حتى ال جتد واملرتي وبعد اجلنايات الكثرية وبعد أن ي

  منفًذا. ويف هذا يقول الشاعر:
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 حتســـن مـــرةً  معاتبـــة اإللفـــي  

 

ــا  ــدا احلّب ــا أفس ــرا إدماهن ــإن أكث  ف

 

 

 

 

 

 

وقد جيوز ذلك إذا كان تركه مفضًيا إىل إرسار احلقد أو حصول  اهلجر 

م: )ظاهر العتاب خري  من فيكون من باب )آخر الدواء الكّي(. وعىل هذا قوهل 

مكتوم احلقد( وقوهلم: )معاتبة األخ خري من فقده(. فأما أن يكون ذلك عادة 

متبعة وسنة مسلوكة وجيري عىل الصغرية والكبرية والشاذة والفاذة وعىل 

.   الوهم والريبة فأمره كام وصفت 

ه أيًضا:  وكام قالوا يف مدح العتاب فقد قالوا يف ذمِّ

ـــــرّب رش   ـــــاب، ف ـــــدع العت  ف

 

 َلــــــه العتــــــاب  رن هــــــاج أو 

 

 

 

 

 

 

وقال عبد اهلل بن جعفر البنته: )إياك  واملعاتبة، فإهنا تورث الب غضة(. 

وقال اجلاحظ: )واعلم أن كثرة العتاب سبب للقطيعة، واّطراحه كله دليل عىل 

  قلة االكرتاث ألمر الصديق(.

 وأحسَن من قال:

ـــ ــدعو إىل البغ ــاب ي  إن بعــض العت

 د  وإذا مــا القلــوب مل تضــمر الــو

 

ــا  ــب  احلبيب ــه احلبي ــؤذي ب ــض  وي  ـ

 القلوبـــا َد فلـــن َيعطـــف العتـــاب  

 

 

 

 

 

 

  ومن قال: 

ــوّده ــرتبَت ب ــن اس ــاب م ــل  عت  أقل

 

ــــاب    ــــال مــــودة  بعت ن  ليســــت ت 
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 (1)خواطر متفرقة
 

الفتى يطرب للنادرة حي يسمعها وي رّس هبا ويوّفيها حّقها من  أحبُّ  -

يس وأخل صه بخالصة منّي. وتنقبض نفيس التعّجب، فَأنخله النصيحة من نف

ى النادرة باجلفاء، فال َتعرف هبجَتها يف وجهه وال جتد صداها يف  عن من يتلقَّ

نفسه وال تسمع شكرها عىل لسانه، فأطوي دونه رغائبي وأقطع عنه حبائل 

 آمايل.

إن يل ورًدا دائاًم ال أنفّك أراجع به ما بقي يف ذاكريت من لوازم كالمك  -

، إذ كانت هي الذخرية وخو اّص هيئتك وإشاراتك خمافَة أن يأيت عليها النسيان 

ت يب  ى به عىل نوائب الدهر ما امتدَّ الباقية يل منك، وهي الزاد الذي أتقوَّ

.  احلياة 

اصنع املعروف إىل الناس وإن مل يكافئوك يقيِّض  اهلل تعاىل لك من  -

 يكافئك وإن مل تصنع له معروًفا.

اسد بكل سبيلن إىل أن َيكيد حمسوده وُيّط منه وَيشي ذكره، يسعى احل -

ويأبى اهلل إال أن جيعل سعيه رفعة ملحسوده وتنبيًها عىل فضائله وداللة عىل 

إحسانه ليزيده بذلك غامًّ إىل غّمه وغيًظا فوق غيظه. ولوال خبث نية احلاسد 

 يف ما يفعله لكان مستوجًبا للشكر من حمسوده.

                                                           

 .( ن رشت يف تويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة1)
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وت حدسك يف اللقاء األول، فام أكثر ما تعّرفك التجارب ال تكّذب ص -

 الكثرية والتكشيف الطويل أنه كان صواًبا وأنه مل يكن من اخلري لك تكذيبه.

خري األصوات ما المس من صدرك أحاسيس غامضة ال تستطيع  -

مالمستها، وخري الروائح ما سافر بك إىل دنيا غري دنياك، وخري املناظر ما 

 يم اجلنة.أذَكَرك نع

ما توّجع الكرام من يشء توّجَعهم من جحود املعروف ومن خذالن  -

 الصديق.

 الفراغ جيلب  الفراغ. والعمل يأيت بالعمل. -

أكثر  مصائب اإلنسان راجعة إىل أمرين: قّلة  التفكري، وقّلة  الصرب.  - 

ل  جتد صدق ذلك.  وتأمَّ

 زاح.ال متازح  ما مل تكن قادًرا عىل احتامل امل - 

إذا اصطنعَت إىل أحدن معروًفا فجازاك باإلساءة فأعرض عنه وال  - 

ه بمثلها ألن جمازاتك له باإلساءة جتعله بَمنجاة من عذاب الضمري ولو  جتاز 

 بعد حي.

ما يشء من الدنيا ألذ عندي وال أطيب من جمالسة رجلن نابه العقل  -

اكره ويباحثني يف دقائقها رحيب األفق سهل اخللق يذاكرين مسائل العربية وأذ

 وأباحثه.

ال بّد للفاضل أن يتخذ له بعًضا من األعداء ليذيعوا فضائله وينبهوا  -

الناس عىل إحسانه ألن األصدقاء ال يستطيعون وحَدهم أن ينهضوا هبذا 
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 العمل الشاق.

من حقك أن تبغض من شئت ولو لغري علة، ولكن ليس من حقك أن  - 

ة عليه فتنسب إليه القبائح وتعّريه من الفضائل وترّد تعّلل بغضك له بالفري

 احلق إن جاء منه.

إذا أحببت أحًدا فال تكثر عتابه عىل قطيعته، فإنه إن كان يك ّن لك الوّد  - 

 فسيهديه الشوق إليك حتى وإن جفوَته، وإن اّل فام أغناك عن وّد يتكلفه لك 

ه البرص بطبائع الناس وأخالقهم ودوافعهم هو م -  ن العلم الذي رَضّ

 أقرب  من نفعه.

ينبغي للعاقل أن ُيرص عىل حتصي نفسه من أن تغرّت بمدح املادح له  -

 أشدَّ من حرصه عىل حتصينها من أن ُتن وتنكرس لقدح القادح.

ال يستهي العاقل بزرع األحقاد يف صدور الرجال ألنه ال بد أن جينيها  -

 شوًكا ولو بعد حي.

 غف ك بالكامل من إنجاز األعامل.ال يمنعنّك ش -

إن الكلمة لتقع إىل سمع الرجل مراًرا ال حتّركه، فإذا حّركته مّرة فكأنه  -

 مل يسمعها من قبل.

 احلاسد معَجب يكتم إعجابه. -

ا. - ا لتبدو صورته عفوّية جدًّ  تكّلَف جدًّ

لو أخذتَّ بجميع وصايا األطباء هللكَت جوًعا أو لشغلَت عاّمة يومك  -

اها، ولكن صّدق  وكّذب، وخذ   بامتحان األطعمة الصاحلة والتفتيش عنها ورش 



             
 

951 
 

.  وَدع 

ًقا أشقَّ من اإلنصاف. -  ما تكّلف امرؤ خل 

 من رّسه املدح فال بّد أن يسوءه الذّم. وعىل قدر األول يكون الثاين. -

 اتصال اخللطة يغّطي العيوب، ولكنه قد يغّطي املحاسن أيًضا. -

حلياة أن اإلنسان قد يستطيع أن ينال بالّصمت يف أحايي عّلمتني ا -

 كثرية أضعاَف ما يمكن أن يناله بالكالم البليغ.

ق ظنَّه  - َفه، فال تصدِّ ثل ه يف السَّ
ض لك إال لظنِّه أنك م   يتعرَّ

ما من سفيهن

 فيك بمجاراته والردِّ عليه.

يَث وتبثُّه ساعة تقضيها يف اجللوس إىل من حتّب تناقل ه فيها احلد -

وساوَس صدرك وخطرات  نفسك أرجو أن تكّفر مهوم شهرين شهرن ماضن 

.  وشهرن آتن

يدعوك إىل اإلبداع وهو َخيّل منه، وُيّثك عىل قبول الرأي اآلخر وهو  -

 ُيارب ه 

ال تزال أرشف من شامتك وأرفع قدًرا حتى جتيبه، فإذا أجبَته فإّما  -

 ساويَته وإّما كنت دونه.

لفة التحّفظ منه ثم خري  ا - جللساء من تنسى حساَب الزمن معه وتّطرح ك 

.  تفارقه حي تفارقه عن غري ماللن وال ضَجرن

األستاذ القليل العلم يضيق ذرًعا بالطالب الذكّي ألنه لسوء ظنه بنفسه  -

يظن أن الطالب قد عرف جهله فيحمل كل ترصف منه عىل أنه هزء به 
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 وتعريض بجهله 

عىل نفيس مذ زمن أن ال أجادل سفيًها وال أمازحه وال  أخذّت عهًدا -

أجلس يف جملس هو فيه إال ما كان اضطراًرا أو نسياًنا فوجدت ثمرة ذلك 

 ولّذته.

 في ّطرح وي ستسخف وال يؤبه له، فإذا خرج  -
خيرج الرأي من صعلوكن

ّد إبداًعا وعبقريّ  ه من ذي منصب وجاه احتفي به كل االحتفاء وع   ة الرأي نفس 

 أردتُّ أن أختذه صديًقا فأقللت  من خمالطته. -

أشّق األعامل وأنصبها أن تسوَم قلبك موّدة من ي بغض وب غضة من يَوّد   -

قرَسان، فخّل قلبك ورَسَبه. فرّسان وال ي   احلّب والبغض ال ي 

قوب من  - من دالئل كرم الناقة اجتناهبا للمزامحة، ففي املعاجم: )الرَّ

تدنو إىل احلوض من الزحام. وذلك لكرمها(، فيا عجَبى لبعض  اإلبل التي ال

 الناس 

لكل إنسان أسلوب يف الكتابة ال يشبه غريه حتى إنك لتؤنس فيه  -

حرارة أنفاسه وتسمع منه جرس صوته. ومتى كنَت خبرًيا باألساليب عرفته 

 وإن أخفى اسمه.

ه قول  الشاعر  - عر وأحكم  ه وربام ألفيتن -من أصدق الشِّ د   :-ي أردِّ

ــ ق ــهـي  ــام حمنت  ــرء يف أّي ــىل امل  ََض ع

 

 حتى يرى حسـنًا مـا لـيس باحلسـن   

 

 

 

 

 

 

سّتة ال ُياَورون: اجلاهل، واألمحق، واملقّلد، واملتعّصب، واحلاسد،  -
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 واحلاقد.

ود  رجاًل لقتلت ه. -  لو كان احلَس 

تت كتبه من الدليل عىل هوان العلم عىل طالب العلم أن ال يبايل أين با -

وال يف أي مكتبة وقعت وال إىل أي يد خرجت. وبيوُتن خري هلن لو كانوا 

طال وَلّيان أو رّده  يعلمون  وكم من مستعري لكتاب مل يرّده. وربام رّده بعد م 

 وقد مّزقه وكتب عليه واختذه سفرة لطعامه وكرة بي أيدي صبيانه 

 ال أحادث فيها أحًدا قّط ربام غربت  الليايل ذوات العدد خالًيا إىل نفيس -

فأجد عجًبا من صفاء النفس ويقظة العقل  فإذا عاودت اخللطَة فسد كثري من 

 ذلك 

معاذ اهلل أن متحو حبَّك يد  احلدثان ألنه احلب األول يوم أن مل يكن  -

طمع وال مصانعة  هو احلب الذي ال تفسري له إال تآلف القلوب وتشاكل 

 األرواح 

يص املسائل وغامضها واشتغال الفكر هبا ربام عّكر طول ممارسة عو -

املزاج وأورَث احلّدة ورسعة الضجر. وقد سمعت رجاًل من أهل العلم من من 

طالت معارشته للعلامء عىل اختالفهم يقول: خالطت  نحو مئتي من أهل العلم 

 )كلُّهم نفوسهم شينة( أي كلهم صعب اخلل ق حاّد الطبع.

ا من معرفتك هبا ال من تقدير الناس هلا  ليكن تقديرك لنفسك - مستَمدًّ

 ألنه متى كان كذلك مل يزل متذبذًبا مضطرًبا وزائًدا ناقًصا.

فلـم ينبـغ، -إن صـّح  –ألف ابن مالك البنه األسـد األلفيـة وغريهـا  -
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ۈئ   ېئ   ﴿وهجر ابنَه البدر فكان هو الـذي رشح ألفيتـه والميتـه وتسـهيله  

 .[11: ]النساء ﴾ېئ   ېئ   ىئ   ىئ

 الذي لـيس نـافعي -
 
 وما أنا للّشء

 

ـــول     ويغضـــَب منـــه صـــاحبي بَقئ 

 

 

 

 

 

 

سن مراعاة  الصديق ومدارات ه.  هذا البيت أصل  عظيم  يف ح 

 قال يل: )حلوم العلامء مسمومة( قلت: )وبعض أفكارهم أيًضا(. -

 من أكثر التلفُّت للخلف اصطدَم بام أماَمه. -

(. أي من أكثر األمثال التي ا - نتفعت هبا قوهلم: )أن ترد املاء بامء أكيس 

 إذا وردت ماًءا فامحل منه وال تتكل عىل ماء آخر يصادفك ألنك قد ال جتده.

من إهانة العلم واإلزراء به أن ُتدي الكتاب ملن ال ينتفع به وال يعرف  -

 قدره 

ر عليه، فإن هو مل جيد ذل - ه ويكدِّ مُّ ك ال ينفّك اإلنسان من يشء يغ 

 افتَعَله.

م )الواسطات( تولد احلياة. -  من رح 

 ال أحّب اللقاَء ألين أكره الفراَق. -

قران يقّطع امل رصان(،  -  من أنبل حكم العاّمة وأرشفها قوهلم: )احل 

 يريدون أن اإلعراض عن السفيه وترك جماوبته جيعل م رصانه تتقّطع من الغيظ.

ق يطيح( أي أن يعجبني مثل بليغ من أمثال العامة، وذ - لك قوهلم: )امللزَّ

ما يرام تثبيته بمجّرد اإللصاق ال يلبث أن يسقط. يرضب مثاًل للموّدة 
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 املصطنعة واإلخاء املتكلَّف.

 مدح  َمن ال يستحّق ذمٌّ ملَن يستحّق. -

كاء. وال تكاد جتد ذكيًّا إال وفيه شعبة  من  -  الظَّرف قطعة من الذَّ

 الظَّرف.

│ 
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 (1)ونالذين يُغبط
 

:  ما أغب ط أحًدا كام أغب ط ثالثة نفرن

ب وأغار يف  ق وغرَّ أما أحدهم فعثامن طاها يف خطِّه للمصحف الذي رشَّ

البالد وأنجَد، وانتفَع به من ال ُيصيهم الَعّد من الناس قراءًة وحفًظا وتدّبًرا 

 وعَماًل.

تىل بكرًة وأما ثانيهم فمحمد صّديق املنشاوي يف تالوات ه التي ال تزال ت  

وأصياًل فتلي  هبا جلود  وقلوب  إىل ذكر اهلل وَتفيض هبا أعي  من الدمع 

 وتسارع هبا نفوس  إىل اخلريات وت ثمر أعاماًل صوالَح.

 وأما ثالث هم فأبو العتاهية يف قول ه:

عـــ  ىص اإللـــــفـــواعجَبى كيـــف ي 

 لــــــه آيــــــة  
ن
 ويف كــــــّل يشء

 

ـــد    ه اجلاح ـــد  ـــف جَيح ـــه أم كي  ـ

ــــ ــــىل أن ــــدّل ع ؟ ت ــــد   ه الواح

 

 

 

 

 

 

ل يف هذين البيتي ثم انطلق  د لو اقترص عىل التأمُّ
فإيّن أحسب أن امل لح 

منهام إىل التفّكر يف نظام هذا الكون املَحكم  وما فيه من البدائع العجيبة 

دى اهلل تعاىل إىل  اه وحَدمها بعد ه  ه ولردَّ
واآليات الباهرة لنكَل عن كفره وإحلاد 

جج واعرتاضات اإليامن باهلل و اليوم اآلخر والستصغَر ما كان يتعلَّق به من ح 

. ب ها إىل العقل والعقل  منها براء   ينس 
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 وإين ألرجو أن يكون اهلل تعاىل قد غفر أليب العتاهية هبام.

، ولكني ذكرت  ما يقع يف نفيس غري  غَبطون كثري  وال شّك أن الذين ي 

 متكّلف الستقراء أو مفاضلة.

│ 
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ي  (1)تر في إماتة الخواطرأثر تو
 

َكر وال يزال  رأيت تويرَت وقد بلوت ه زمنًا ي ميت اخلواطر وُيبس تدّفق الف 

يتخّون الذهن حتى يغادره قريب الَغور قصري النظر يستثقل اإلطالة والتفصيل 

ز عن ذلك لو التمسه.  ويرغب عن التفسري والتعليل. وربام يعج 

إىل غايتها وال يشفي النفَس منها إال  وكثري من املسائل ال يتناهى املرء

بتشقيقها وبسط القول فيها، بل إن الكتابة فيها من ما يستدَعى به عازب الرأي 

ها. وهلذا ما أوصت احلكامء بتعّهدها  ونافره ويذّلل به عّص الفكرة وَشموس 

 واعتيادها.

ا وإن املرء ليرشع يف املقالة وليس يف ذهنه إال معانن َنزرة غامضة بد

حاجب منها وضنّت بحاجب )كام يقول ابن اخلطيم( أو كأهنا بنات النقا ختفى 

مراًرا وتظهر  )كام يقول ذو الرّمة(، فام هي إال جولة  حتى تنثال عليه املعاين 

وري عنه منها. ومثل هذا ال يتأّتى إال بالتطويل  انثيااًل وينكشف له ما و 

 فسبك. وهو ما َيعَدمه تويرت وُيظى بهواإلطناب، 

│ 
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 (1)المسارعة إلى الإنكار
 

ېئ   ېئ    ﴿سمعني مرًة ابني قّص، وكان عمره ثالثة أعوام، أقرأ قوله تعاىل: 

 ﴾ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ ﴿فقال يل: خطأ  الصـحيح  [45]امل لـك:  ﴾ ېئ   ىئ
. وكان قد حفظهـا وبعـَض قصـار السـور، ثـم طـار إىل حاسـبه [1]اإلخـالص: 

 ﴾ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ ﴿ظ منه وجعل القارئ يقـرأ الصغري الذي كان يتحفّ 
  ، وقال يل: اسمع [1]اإلخالص: 

حل العلم الغرير  التجربة يسمع باخلرب مل ُيط به علمه،  فشّبهته بحال الضَّ

والرأي  ال يبلغه عقله، فيسارع إىل رّده وإنكاره وكأن علمه هذا القليَل هو 

 ان العقول معيار العلم، وعقَله هذا القارَص هو ميز

│ 
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 (1)تواطؤ الناس على ركوب الأقوال الفاسدة
 

كنت ماضًيا يف طريق سَفر فاعرتضني حاجز تفتيش، ورأيت َثّم مسارين  

مها فيه مخس سّيارات مرتاد فة، واآلخر خالن ال سيارَة فيه، فسلكت ه ألعرَف  أحد 

ة االنتظار أم لغري  ألعّلةن رغ ب عنه هأالء مجيًعا واستخّفوا ثقَل االزدحام  ومشقّ 

. فلام سلكت ه مل أجد به بأًسا  فعل مت أّن الناس كام حتاشوا هذا املساَر مع  علَّةن

سالمته وإفضائه قد يركبون القول الفاسد أو الضعيف ويتحاشون القول 

الصحيَح أو األصحَّ ال لعّلةن إال إيثاَر التقليد واألَنسَة بالكثرة  واجلبَن عن خمالفة 

 .الشائع

│ 
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بة  (1)في الاطمئنان إلى مودة المغالي قبل التجر
 

ه وي صفي َك خالَص إخائ ه  ّن إىل من يقبل عليك بجميع ودِّ
إّياك أن تطمئ 

قبل أن تطول خمالطت ه لك ومعرفت ه بك وقبل أن يعارَشك من كثبن ويبلَو 

ع  خالئقك دهًرا، فام أرسَع ما يقلب  لك ظهر امل جّن عند أدنى هفوة منك ويرج

ا يف الناس معايَبك وإن مل يسمع عذَرك. ا مكاشًحا لك ناقاًم عليك ناثًّ  عدوًّ

ك وتبجيل ك، فام هو إال أن  واهرب اهلرَب كّله من من تراه يغلو يف مدح 

يعاين بعض أخطائك ويقف عىل بعض مساوئك حّتى يغلو يف ذّمك كام غال 

ك وحّتى تستحيَل حسنات ك الالئي كان ي ثني عليك بسببهن من قبل يف مدح 

سيئاتن يذّمك عليهّن، كأّنه جيعل  مبالغته يف ذّمك تكفرًيا عن خطئ ه يف الغلّو يف 

ك، فيصل ح خطًئا بخطأ   مدح 

م يف األمور عقَله  وعليك باالستمساك  بصحبة العاقل املنصف الذي ُيكِّ

ةن ال طيشن أو ال عاطفَته ويّتب ع فيها احلّق ال اهلوى ويصدر  يف آرائ ه عن تأُن وتؤد

عجلةن ويتحىّل بأخالق الكرام من الصرب واالحتامل وحسن اإلعذار وسالمة 

ه، فإن رأيَته ال  ه بأن تنظر كيف حديث ه عن عدوِّ الّصدر ول طف املراعاة. واعترب 

ه له إىل طمس حماسن ه واالفرتاء عليه والَبهت   ه إال بام فيه وال يدعوه بغض  يذكر 

ه هذا يوًما فيفرتي له فذاك. وإن ال فاحذ ه، واعلم  أنك قد تكون موضع عدوِّ ر 
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  عليَك كام افرَتى عليه. وهلذا قال املتوّكل الليثّي:

ـــذر  إ ـــه ح ـــيم، إّن ل ـــاَل اللئ  وص

 

ــــا  ه انقطع ــــل  ودِّ ــــًها إذا حب  عض 

 

 

 

 

 

 

│ 

  



             
 

913 
 

 

 

 

  من ِشْعري

 

 

ع ري
 من ش 
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 ٍ  (1))قصيدة )وسفيه
 

ــــذلن  ــــد  ن ــــل احلق  مثمَّ
ــــفيهن  وس

 ـاإلعـرصت  من طول غفلتي ومـن 

ــــه ــــت  في ــــَو اين أشــــاء  أثخن  ول

ـــ غ ـــاًءاـغـــري أن الكـــريم ي   ِض حي

 رص امـــــرؤ يف طريـــــقن ـوإذا أبـــــ

 ولقــــد ي طــــرق اهلزبــــر  ليســــطو

ـــي ـــك عنّ ـــدين قبل ـــأل  املعت  فاس

 

ـــــام  ل ـــــه زدتُّ ح  ـــــام زاد جهل   كل

 ـــراض عنـــه أصــّم أبكـــَم أعمـــى

 بــــذليق الكــــالم نثــــًرا ونظــــام

ما ــد  ــوم َف ــاتَم الي ــد ش ــوا: ق  أن يقول

 أنَفـــــه وتكّمـــــى جيفـــــة ســـــدّ 

 ولقـــد ي صـــهر احلديـــد  لَيحمـــى

ــــام ــــَي عل ــــدون عن ــــك املعت عط   ي 

 
│ 

  

                                                           

 .هـ ون رشت يف تويرت وفسبك1220/ 7/ 1( ن ظمت يف 1)



             
 

915 
 

ية  نُتف شعر

 

 رّسة قلبـــيـيس ويـــا مــــيـــا جليـــ

ـــو واشن ســـَعى إليـــك فنرضيــــ  أه 

 

 

 (1)ما لك الدهَر معرَض الوجـه عنّـا؟ 

ـــا؟ ـــك منّ ـــّل قلب  ـــَك بعـــذرن أم م  ـ

 

 

│ 

ــــــع   ــــــام مّتَس ــــــا زال يف األي  م

 اخلطـــــوب  فـــــال
 وإذا تكالبـــــت 

ـــدن  ـــذار غ ـــن ح  َف م ـــوُّ  ودع  التخ

ـــــائلهم ـــــل بق ـــــاس  ال حتف   والن

 

 

 

واهلــــــمُّ غــــــيامت  وتنقشــــــع   
(2) 

ــــ ، ف ــــيمة اجلــــزع  ـجتــــزع   رشُّ الشِّ

 مــــا كــــلُّ مــــا قّدرَتــــه يقــــع  

ـــا صـــنعوا ـــالوا وم ـــا ق  ذرهـــم وم

 

 

│ 

ــي ــقام عين ــب َس ــكوت  إىل الطبي  ش

 فقلــت: أجــل، لقــد َنزَفــت دمــوعي

 

 

 (3)فقـــال يَل الطبيـــب: هبـــا جفـــاف   

 تصــــــاريف  وأيــــــام عجــــــاف  

 

 

│ 

 َلليلـــة  بـــتُّ أقضـــيها بمكتبتـــي

 أشهى إىل القلب من ب نشاَك لو علموا

 

 

ــدوين    ــيش وت ــي درس وتفت ــا ب  (4)م

ــ مَلس  ــن ز  ــي  ـوم ر الفلّب ــز  ــن ج   ي  وم

 

 

                                                           

ضعت يف الصفحة الرتحيبية جللساء ملتقى أهل اللغة.1245/ 2( ن ظمت يف 1)  هـ وو 

 هـ ون رشت يف تويرت.1252/ 10/ 10( ن ظمت يف 4)

 هـ ون رشت يف تويرت.1257/ 11/ 45( ن ظمت يف 5)

 هـ ون رشت يف تويرت.1257/ 14/ 45ت يف ( ن ظم2)
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│ 

  

قــــةن   لــــو كنــــَت ذا شــــوق وذا م 

ـــةن  ـــوى بتهنئ ـــن ُت ـــَت م  وخصص

ـــل    هـــل يســـتوي يف الفضـــل حمتم 

 

 

ـــد  ـــن حتدي ـــدلَت ع ـــاّل لع  (1)ك الك 

ـــــاّل  ـــــن َك ـــــه وال تك  أو  ال فدع 

ــــاّل  ؟ َك ــــال ووادع  ــــد الوص  َجه

 

 

│ 
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 (1)عهد الصبا
 

يار، فق ف  واستنط ق  احلَجـرا  هذي الدِّ

م   ـت محـوهل   يا ليـت شـعري وقـد قفَّ

تـه  هل واصل  حبـَل َمـن أهـوى مودَّ

ــه ــا أكتِّم  ــي م ــانفضَّ دمع ــرت  ف  نظ

ــاحكةً  ــام  ض ــا األي ــت لن ــا وكان  كنَّ

ـــاَم  ـــاأي ـــى طرًب ـــاَن امل ن ـــزُّ ريَّ  أهت

 أغــدو عــىل اللهــو  واللــذات  مغتب ًطــا

ـبا، فلقـد  الصِّ
 يا هلَف نفيس عىل عهد 

ــــرَي  
ــــه غ  هر  يف حاالت  ــــدَّ  وىلَّ ولل

 

 

ا د َررا  ـــاحاُت  ـــَك يف س ف دموَع  واذر 

ــرا ــتهي وَط ــا تش ــن مَّ ــوك م نيل  ومل ي 

 ّش الـذي غـرَبا؟ـأم عائد  يَل مـن عيـ

ــــبَّ معنًّــــى ح
 يــــث ام نظــــراإن امل ح 

ا - هبـا نشـعر ومل –ت رخي علينا  ـرت   س 

ـــ ـــزُّ يف أغصـــانه ن  هيت
اـكـــالعود   رض 

 حينًا وأسـحب  ذيـَل األنـس  مفتخـرا

ـــرا  ـــه ذ َك ـــي ل ـــَب يف قلب  وىلَّ وأعق

ــرَيا؟ ــأَمن  الغ  ــن ذا ي ، وَم زات 
 مســتوف 

 

│  

                                                           

 .هـ ون رشت يف ملتقى أهل اللغة1250/ 1/ 3( ن ظمت يف 1)



     
 

068 
 

 (1)متى نلتقي؟
 

 تعلَّــــم قلبــــَي منــــك اجلــــامَل 

ــــــُي  ــــــلَّ رُس خف  وأســــــقيَته ك

قــــت فأصـــبَح   كــــالفجر  قــــد مزَّ

ـــــدن  ـــــىل موع ر  أوََف ع ـــــف   أو السَّ

 خيتــــــال  يف روضــــــةن 
 
 أو املــــــاء

ـــــاه  مغلولتـــــان   ـــــبِّ كفَّ  أو احل

ــــقن  ــــافقي عاش ــــد  يف خ  أو الوج

ـــــق  مســـــتلقًيا  أو  الغـــــيم  يف األف 

ـــــ ـــــاةَ ـأراَك فأب ـــــَك احلي  رص  في

ــــاًم  ــــوى باس ــــَك اهل ــــح  في  وأمل

ــــــةن  ــــــؤادي يف فتن ــــــَت ف  ترك

ــــة   ــــَت مقطوع ــــذ غب ــــايَل م  حب

 

 

ـــــر    َك
ـــــب حات  الف  ـــــَر يف س   وأبح

 ومعنًــــى أغــــر  
 ولفــــظن رقيــــقن

ــــر   ــــدَجى إذ ظَّه ــــاَب ال ــــداه  ثي  ي

 الســـَفر  
 
ـــاء ـــَد عن ـــن الوصـــل  بع  م

ــــــه نَســــــامت  الســــــحر    تداعب 

َـــر   ــَع الفعـــل  مـــن أن جي 
نـ   كـــام م 

ــــترت   ــــى اس ــــر  حت  اهلج
ــــه   أرضَّ ب

ــــدَّ القمــــر   ــــل  خ ــــل  يف اللي  يقبِّ

ــــــور   ــــــديع  الص ــــــًة بب  مزخرف

ـــم ا ـــام يبس  ـــَجر  ك ـــَي الش ـــورد  ب  ل

ــــــَدر   ــــــبيل  الق ــــــه يف س  وألقيَت

؟ ـــر  ـــا مط ـــي ي ـــى نلتق ـــل يل مت  فق

 │ 
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 (1)ورحلَت يا رمضان
 

ــا ًع ــيام مودَّ ــا شــهَر الّص ــَت ي  ورحل

من  ــذمَّ ــري م ــان  غ ــا رمض ــَت ي  ورحل

ر   ــامم  مقــدَّ
 يــا ليــَت شــعري واحل 

 أبكيــَك يــا شــهَر الصــيام بــأدمعن 

، وإننــي  أبكــي كــام يبكــي اليتــيم 

ـــو واهلل  ـــة   ل  علمـــت  بفضـــلك مقل

، يا ذكرى القلوب إذا انتشت  رمضان 

ــت ــة أرشق ــور اهلداي ــن ن ــاك م  عين

 الــّدّرّي فــيض  َقســامةن 
 وبوجهــك 

ــى واضــح ــف  معنً ــك أل ــّي ثوب  وبَط

ــــع  طــــاهر   ــــك نب ــــأيت ويف كّفي  ت

 تـــأيت عـــىل الفقـــراء أزكـــى رمحـــةن 

ــةً  ــب يل نفح ــرآن، ه ــم الق ــا موس  ي

ــــة ل وّي ــــي نفخــــة ع  ــــخ بقلب  وانف 

 رمضــان  عاديــة  النّــَوىخط فتــك يــا 

 

 

  

 باحل ـــــّب واإلجـــــالل  واإلكـــــرام  

نـــَزع مـــن شـــفاه الظـــامي  كاملـــاء ي 

ـــامي؟ ـــَل مح  ـــا رمضـــان  قب  أأراك ي

 رام  ـ حـــّرى وقلـــبن مشـــَعرن بضـــ

ــــام    ألحــــقُّ أن أبكــــي  مــــن األيت

ــــــدمع دام    مــــــا أســــــبلت  إال ب

 من روضـك الزاكـي شـذى األنسـام  

ــــًة فانجــــاَب كــــّل ظــــالم    إرشاق

ــىل ا ــفي ع ــالم  ي ض ــنا اإلس ــدنيا س  ل

 خفيـــت دالئلهـــا عـــىل األفهـــام  

ـــروي النفـــوَس الظامئـــات  بجـــام    ي 

ــام   ــرَب حس ــر غ ــاب الكف ــىل رق  وع

ـقامي وحك كـي تـزوَل س   من وحي ر 

ـــــالم   ـــــار واألح ـــــّية األفك  قدس

ــــالم   ــــا بس ــــا ودعَتن ــــاًل وم  أص 
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 فــاآلن روحــي مــن حنانــك أقفــرت

ــت ــى أرسَع ــا رمضــان، أن ــل يل أي  ق

ــؤ ــك يف ف ، حّب ــان  ــاطن  رمض  ادي ب

ك صـادق  ـ ين ـ وعهد  ، عاهد   رمضان 

 

 

 

 واشــتّد مــن َبعــد الفــراق غرامــي 

ـــــام   ـــــحابة دورة  األي ـــــَل الس  مث

 وهـــواَك جيـــري يف دمـــي وعظـــامي

 أن نلتقــــي  يف مثــــل هــــذا العــــام  

 

 

│  
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 (1)نعي صحبة
 

ــن ــوداد  ومل يك ــه صــفَو ال  منحــت  ل

 وأســــكنت ه يف مقلتــــيَّ ومل أ َبـــــل  

ـــي وأ   ـــه  يف حقِّ ـــهأداري ـــه حقَّ  وفي

ــه ــي وبينَ ــَل الوصــل  بين ــط  حب  وأبس 

ـــةً  ـــنَي طويل ـــذا س ـــىل ه ـــا ع  لب ثن

ـــحبتي ـــتهاَن بص  ـــأنكَر ودِّي واس  ف

 ومل يـــرَع أياًمـــا حســـاًنا هبيجـــةً 

: لعلَّـــه  فأرجيت ـــه دهـــًرا وقلـــت 

ـــه ـــه تركت  ـــادى الصـــدُّ من ـــامَّ مت  فل

ةن  بــدي مــودَّ َقن  بعــدي بم 
 فــال تــث 

 

 

 

ـــب    ـــواه  حبي
ـــدنيا س  ـــن ال ـــديَّ م  ل

ـــب   ري ـــد  وم 
ـــه حاس  ـــاَل في ـــام ق  ب

 فقريـــب  
 ومهـــام يشـــأ  مـــن حاجـــةن

 وأســـأل  عنـــه القـــوَم حـــَي يغيـــب  

ــوب   ــه قل ــت  علي ــا التفَّ ــن  م  كأحس

صـــال  غريـــب    الو 
َ مـــن بعـــد   كـــأينِّ

ـــذوب   ـــؤاد  ي ـــاَد الف ـــرت ك
ك   إذا ذ 

 ومـــا كـــلُّ ظـــُن يف األنـــام ي صـــيب  

 ومـــا كـــلُّ ظـــُن يف األنـــام ي صـــيب  

ــو   بــدي ال ــن ي  ــأكثر  م  داَد كــذوب  ف

 

 

│  
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 (1)عذرًا ومغفرة
 

ـــَزين؟ ـــا َح ـــي، وَم ـــا ســـائاًل عن  ي

ــــه ــــى جوانح  ــــنُّكم بفًت ــــا ظ  م

ه ر 
ــــــَرق  تســــــاو  ـــــه ح   وبقلبـ 

 متقلــــب  العينــــي  لــــيس لــــه  

، هاميــــة    خــــّداه فــــوَق يديــــه 

ه ـــــــارد  ـــــــَدر  يط ـــــــه ق  وُيفُّ

نـــــي رق   مـــــا يل ولألحـــــزان  حت 

 أبكــــي ألطفــــَئ نــــاَر جــــانحتي

ـــــة   ـــــعدى وعاتك ـــــبني س   مل تس

ـــ ـــَدفت  أن  ص
ـــةن ـــن أم ـــاعر  م  ا ش

ــــام  ضــــاحكةً  ــــا األي ــــت هل  كان

ـــا ـــاَن هل ـــا احل ســـنى وك ـــت هل  كاَن

ـــــا ه ـــــك يف مآثر  يوَن ـــــارجع عُّ  ف

ــــَزين ــــىل ح ــــيّل ع ــــومني خ   ويل

 يــــا أمتــــي، عــــذًرا ومغفــــرةً 

 

 

  

، فقلبــــَي كــــاَد ينقــــدُّ ـأقــــ  
 رص 

؟ د  ــــه  ــــه س 
، ومــــلء  جفون   وجــــد 

ـــــدو ـــــارًة تب ـــــور  وت ـــــا تغ  حينً

ــــد   ــــن اجلــــوى جن  إال البكــــاَء م

د ش  فــــــر 
ــــــه مســــــتوح   عربات 

ــــه الع قــــد   فُّ  كــــالنحر  حــــَي ُي 

؟ ــــــات  تشــــــتدُّ ب ر   مــــــا يل وللك 

ــــــدُّ  ــــــتدَفع  الض ه ي س ــــــدِّ  وبض

ــــــد    كــــــال وال هنــــــد  وال دع 

ــــدُّ   عنهــــا امل نــــى وكبــــا هبــــا اجلَ

ــــودُّ  ــــدهر  مس ــــه  ال ــــاليوَم وج  ف

ــــــد   ــــــي  واملج ــــــزُّ والتمك  ألع

ـــــدُّ  ـــــار  ترت ـــــن اإلكب ـــــا م  تَره

 أتريــــدين يــــا صــــاح  أن أشــــدو؟

ـــدو ـــوى يع ـــن اهل ـــك  م ـــي إلي  قلب

 

 إين نـــــذرت  الشـــــعَر أعذَبـــــه

 

 

 

ـــد    ـــا صـــفًوا، وذا وع ـــك  خالًص  ل
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 (1)هو
 

ــ ف ــق  ي  قي ــعاع  الرَّ ــد  ـكالشُّ ــه  الب  ِض  ب

ـــاموا ـــَو بـــَي السَّ  هـــبَط األرَض وه 

ـــه قلـــب  َصـــُب   هـــَبَط األرَض قلب 

ي ــــروِّ ى مــــن اهلــــَوى وي  ــــرتوَّ  ي

ـــــ ي   ولــــه  خـــــاطر  أرقُّ مــــن السَّ

 تفـــاع  عــــن الـــدينِّ مـــن الَقـــو  وار

 وهـــــواه  
 ولـــــه  بــــَي عقل ـــــه 

ــــاَرى ــــه ال جي  ــــَو جَيــــري، لكنَّ  ه 

 
ن
ـــناَن قضـــاء  فـــإذا مـــا انتَضــــى س 

ــ ــوَن ويم ح  احل ص
ــتفت  ــبَّ يس  ِضـه

ـــذَّ  ـــال  إذا ك ع ــــوَل بالف  ـــع  الق تب  ي 

ـــاللن  ـــن َج ــــنَّة  م ـــإذا األرض  َج  ف

ــــــــة  ورَسور   ـــــــم  هَبج ل
 وإذا الع 

 

 

 

ــــوق     خـــــاَنه  األغــــالل  ر  وكالشَّ

ــــال   ب ـــــى احل  ــــام ت دلَّ ــــدىلًّ ك  ت  م

 وبعينيـــــــه  ف كـــــــرة  وســـــــؤال  

الل    جــــدوَل العلـــم  منـــه مـــاء  ز 

ـــ ـــف  وأمض ـــزال  ـَـ ـــراد  النِّ  ى إذا ي 

لـــــم  ورمحـــــة  واحـــــتامل  
 ل  وح 

 جمــــال  
ن
، لكـــــلِّ شـــــيء  وَثبـــــات 

نــــال   ـــــه ال ي  ـــــو يدنـــــو، لكنَّ  وه 

ـــال   ه  األبط ـــع  حــــدِّ ـــن وق ــــرَّ ع  ف

ـــــــال  ب ـــــــنَّ امل ح  كأهنَّ
ـــــــانن  أم

ـــــال   ع ــــــريَن الف  ـــــوَل املقصِّ  َب ق

ينـــــــة  ومَجــــــال    وإذا الكــــــون  ز 

ـــــقوة  وضـــــالل    وإذا اجلــــــهل  ش 

 

 

│  

                                                           

 .هـ ون رشت يف ملتقى أهل اللغة1245/ 3/ 44( ن ظمت يف1)
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 (1)!أنت هنا
 

ـــــا ن ـــــي موه  ـــــف  حبيب  زارين طي

ـب  
: أج  ، قلـت  : من ذا؟ قاَل: َلن   قلت 

 كيــف هــذا؟ قــاَل: مــا تعرفنــي؟

ــــا ــــايت كلُّه ــــي وحي ــــي روح  ه

ـــــ ـــــإذا أبص ـــــرَُتا ـف  رصَتنيـأب

ــــفن   مــــا ســــعاد  غــــري  روضن أن 

ــ ف  البـ  َ إذا مـــا أقبلـــتـتعـــر   رش 

 ال تلمنـــــي يف هواهـــــا، إهنـــــا

 

 

 

 

 فنَفــــى عــــن مقلتــــيَّ الوَســــنا 

ـــا؟ : أن ـــا، قلـــت  ـــَت هن ـــاَل يل: أن  ق

ــا؟ ــا هن ــعادن ه ــف  س  ــل طي : ه ــت   قل

يــــــامي وامل نــــــى  وغرامــــــي وه 

ـــــا ـــــا بينن ـــــرَق يف م ـــــًدا ال ف  أب

ـــــى ـــــرن وجنَ ـــــاحَي وزه   ذي ري

ـــــَرى ـــــنا وت ـــــا ودوًدا حس  وجًه

ـــــا ـــــل ف َتن ـــــًة ب ـــــت يل ف تن ل ق  خ 

 

 

 

│  
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ّ ه  (1)في ذكرى وفاة والدي رحمه الل
 

 يس أحاديـث  مل أب ـحـرحلَت ويف نفـ

ــباب ه ــتتمَّ ش ــَي اس ــىَل ح ــَت ع  رحل

ـــانبي ـــي أن أراَك بج ـــت  أرجِّ  وكن

ًءا ــرزَّ ــريم  م ــه  ال َي ــَك وج ــًدى ل   ف

ـ  ًراـفًدى لـك وجـه  كـاَن فيـَك مقصِّ

ــه   ــك وج ــًدى ل ةً  ف ــرَّ ــان م ــا أيب  ك  ي

ه ــــرَّ ــــى أبن وأَب  وكنــــَت لــــه أحنَ

ــه ــدَر الصــديق  ولؤَم ــى رَأى غ  وحت

ـــريةً  ـــَي قص ـــا مض ـــى اهلل أياًم  رَع

 لقد كان عفَّ القلب  مـن غـري غفلـةن 

ــادًقا ــقِّ ص ــا إىل احل اًب ــاَن أوَّ ــد ك  وق

ــبا  الصَّ
ــت  ــا هّب ــاَك م ــواهلل ال أنس  ف

 

 

 

 إليـــَك هبـــا والقلـــب  جـــمٌّ مســـائل ه 

ــــ ــــَر من ــــهوأزه ــــه ومخائل   ه روض 

ـــه ني يف كـــلِّ أمـــرن أحاول  ع   تشـــجِّ

ــــه ــــة  ال تزايل  ــــومن أنَّ ــــه  كــــلَّ ي  ل

ــــه ــــك قاتل  ــــاحم ه فإن ــــإن مل تس  ف

ـــه ـــو اآلَن فاعل  ـــرن ه ـــك يف أم  يلوم 

ـــه ـــه نوازل  فت ـــى عرَّ  حت
ـــدر  ـــم ي  فل

ــ ــهـوت ــاَهى غوائل  ــرن ال تن  رصيَف ده

ـــــه وأســـــاجل ه  كـــــأين أرى أطياَف

ـــه ـــَل احلصـــاة  مـــا ت غـــّب نوافل   ثقي

ــه ــا، فــام خيَشــى األذى مــن يعامل   حييًّ

ــل ه ــن يواص  ــتاق  إىل م ــنَّ مش ــا ح  وم

 

 

│  
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 من قضايا العربيَّة

  

 

 

 من قضايا العربّية
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بية الفصيحة وصيانتها  (1)مسائل في الاعتزاز بالعر
 

كلام اتصلت  بدائرة حكومية أو رشكة كبرية وأجابني هاتفهم اآليل  -

  حّق اللغة وأهلها رأيت أيُّ جناية عظيمة واستخفاف بالغ جيرتحونه ب

 الدنيَّة يف لغتك. أعرف رجاًل إذا أراد أن يمأل سيارته بالوقود  -
ال تعط 

قال للعامل: )امأل(، فإذا استفهمه العامل: )ف ل؟( قال: )ال، امأل(، فإن مل يفهم 

 عنه تركه ومَض. قال يل: وقد انقطعت يب السيارة أكثَر من مّرة 

ثرة اللحن وأنت تقرأ من ورقة؟ هاّل ما اعتذارك من ك أهيا اخلطيب -

؟   ضبطتها قبل 

إن من دالئل ضعفنا وهواننا أن جيعل لنا أعداؤنا يوًما عامليًّا نحتفل فيه  -

 بلغتنا 

 ينبغي أن نعرف فضل لغتنا يف كل وقت ونحتفل هبا يف كل يوم.

ليس يف العربية التقاء ساكني وال واو ممالة وال كاف فارسية، فمتى  -

 لَت كلمة أعجمية فيها يشء من ذلك فطّوعها للغتك.استعم

ا ينطق )أمحد( باحلاء؟   هل سمعتم إنجليزيًّ

من طال اشتغاله بالعامية ثم رام حتقيق مسألة من مسائل العربية خانته  -

ربة عن ذلك وكان كَمن يصَعد جباًل  نّته وفسَخه العجز  وسوء  الدُّ    !م 

                                                           

ًقا يف تويرت يف أوقات خمتلفة1)  .( ن رش مفرَّ
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بية  (1)من شواهد سعة العر
 

يل عىل سعة العربية وسامحتها أنه جيوز لك أن تقول: )عيناي من الدل

  بَكتا( و)عيناي بَكت( و)عين ي بَكت( و)عين ي بَكتا(.

ومن الشواهد عىل ذلك أيًضا أّن لك أن تقول: )يا زيد  بَن حممد( و)يا زيَد 

  بَن حممد( و)يا زيد  بن  حممد(.

دَّ حبَلك( و دُّ ومن ذلك أيًضا أّن لك أن تقول: )م  دِّ حبَلك( و)م  )م 

  حبَلك( بفتح الدال وكرسها وضمها. وكذلك ما أشبَهه.

ومن ما ينبيك أيًضا بسعة كالم العرب وانفساح مذاهبه أن القّراء قرأت 

بضم دال احلمد وفتحها وكرسها  [4]الفاحتة:  ﴾پ   پ   پ   پ  ڀ    ﴿

 وضمها مع ضم الم )هلل( وكرسها مع كرس الالم بعدها 

│ 

  

                                                           

ًقا يف تويرت يف أوقات خمتلفة1)  .( ن رش مفرَّ
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 (1)لمة افتتاح ملتقى أهل اللغةك
 

 سيِّدة  اللُّغات  وأرشف ها.
 هندي هذا امللتَقى إىل لغتنا العربية 

ها، فهي  ا أعداؤها وأولياؤ   التي تواطأ عىل حرهب 
هنديه  إىل اللغة  الصامدة 

 كام قاَل عروة بن الورد العبيّس:

ب  أحجــاَر الك نــاس  وتشــتكي  جتــاو 

 

 

 

 

 ه  ومنَكـــر  إىل كـــلِّ معـــروفن تـــرا 

 

 

 

:  احلامكِّ الذي يقول 
 أو كحال 

لونني ــــذ  ــــوايلَّ األ ىل خي ــــت  م  رأي

 

 

 

 

ـــب    ـــدهر  إذ يتقلَّ  ال
ـــَدثان  ـــىل ح  ع

 

 

 

ها وإفساد ها وإدخال  الضيم  عليها،  ها فهم يسارعوَن يف نقض  فأما أعداؤ 

ون يف سبيل ذلَك النجائَب، ويش نض  َب والذلوَل، وي  نّوَن يركبوَن إىل ذلَك الصع 

م خائبَي مل يصنعوا شيًئا: حاهل  ، ولكنهم يعودوَن إىل ر  ها الغارات   تتبع 
 الغارات 

ـــا ـــا ليوهنَه ـــاطحن صـــخرًة يوًم  كن

 

 

 

 

ــ  ــل  ـفلــم يض  ها، وأوهــى قرَنــه الوع   ر 

 

 

 

 ولسان  حال  العربية  يقول  هلم:

ـــَك إن أردتَّ بناَءنـــا  فـــارضب بِّكفِّ

 

 

 

 

، هـل يتحل  ؟ ثهالَن ذا اهلَضـبات   حـل 

 

 

 

 وما أحسَن ما قاَل أبو الطيِّب  املتنبي:

د الشمَس ضـوَءها  ويف تَعبن من ُيس 

 

 

 

 

ــــأيت  هلــــا بضــــ   ريب  ـوجيَهــــد  أن يَّ

 

 

 

، ولكنَّ الشأَن أغرَي أنَّ أمَر ه َدم والترصيح  من دعواهم 
 مَلم  ملكان  الق 

 
الء

                                                           

 .هـ1245/ 1/ 45( ن رشت يف ملتقى أهل اللغة يف يوم افتتاحه املوافق 1)
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 يف ألئَك الذيَن يقولون: )إنا أولياء  العرب
 ،(مراشدها يف والساعونَ   ية  كلَّ الشأن 

ها إىل خلوا فإذا لوا وإذا انتهكوها، حمارم  كِّ ا ضيَّعوها، وإذا  بالنظر   و 
يف شئوهن 

. هذا مَع تلَك  استؤمنوا عليها مل ُيفظوها وفعلوا هبا ما ال يفعل  األعداء 

اقة  التي يعملونَ   الربَّ
 األوصاف  التي يصفوَن هبا أنفَسهم ومَع تلَك الرايات 

، والعربية  تقول  هلم:  حتَتها وينسبوهنا إىل العربية 

ـــا ـــيَس منَّ ـــَة ل رين ـــن ع  ـــرين  م  َع

 

 

 

 

ــــرين    ــــن َع ــــَة م رين ــــت  إىل ع   برئ

 

 

 

 القوم  الذيَن ي ظهروَن خالَف ما ي ضمرون ويقولوَن غرَي ما ي كنّـون 
 
فهأالء

رهم بالغ  والفتنة  هبم أشدُّ واالغـرتار  هبـم أرس هم ظاهر  ورض  ، فـام هـم خطر  ع 

ـدوَن   دوَن مفس  ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ    ﴿باملصلحَي، إنام هم مفس 

. وأيُّ صـــالحن يف تتبـــع  الشـــواذِّ واألخـــذ  بـــالنوادر  [11]التوبـــة:  ﴾ ٹ   ڤ

بتَغـى مـن  واإلعراض  عن األصول  والعلل  وقواني  االحتجـاج  ؟ وأيُّ خـرين ي 

ن  من العربية  إال ما ُيس  
 من ال ُيس 

 
ل عنهم وراء ة الناظريَن فيها، ال يفض  نه عامَّ

 شيًئا 

ماَم  وإنَّ من الظلم  املبي  للعربية  والتضييع  هلا وخيانت ها أن ن سل َم هلم ز 

َد هلم  ه  ها  مَع أنَّ كثرًيا منهم مل ي عرفوا بعلمن وال ش 
 فيها واحلكم  يف مسائل 

 
القضاء

ه أن يرتجَم إ . وأحسن هم حاالً َمن مهُّ لينا ما كتَب األعاجم  ثم يزعم  من بفهمن

لم  من علوم  العربية  حقٌّ عىل أهل ها أن 
بعد  أنَّ هذا الكالَم الذي ترمَجه ع 

. وما أمر  هذا العلم  امللَصق  بالعربية  إال كام قاَل حسان  
َيدرسوه ويتعلموا ما فيه 
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:  بن  ثابتن

ـــيَط يف آل  هاشـــم ـــيٌّ ن ـــَت دع  وأن

 

 

 

 

د  كام ن يَط خلَف ا   لراكـب  القـَدح  الَفـر 

 

 

 

:  ما قاَل عب دة  بن الطبيب 
 
 ونقول  يف أمثال  هأالء

 إنَّ الــــذيَن تــــروهَنم إخــــواَنكم

 

 

 

 

هم أن ت ـ   رَصعواـيشفي غليـَل صـدور 

 

 

 

ومن أجل  ذلَك أنشأنا هذا امللتَقى آملَي أن يكوَن د رًعا حصينة ُيمي 

هم و يكوَن موىًل هلا ونصرًيا يف زمنن قلَّ فيه العربيَة من سهام  املبط لَي ورماح 

.  املوىل والنصري 

لن ملحونةن أو   ومج 
عنا أن نصل ح ما وقفنا عليه من ألفاظن وقد حاولنا ما وس 

. ونحن  نسأل كم أهيا الكرام  أن ختربونا متى ما لقيتم شيًئا من ذلَك 
ركيكةن

 لنصلَحه.

 إنَّ القليـــــَل بالقليـــــل  يكث ـــــر  

ر  إنَّ الصـــــفاَء با  لَقـــــذى لَيكـــــد 

 

 

 

 

 

 وباهلل نستعي.

│ 
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بية في جامعة الملك سعود  (1)إقصاء العر
 

بي يديَّ مقال كتبه الدكتور أبو أوس الشمسان يف عدد الثقافية ذي الرقم 

خ افرتاض مواّد العربيَّة 431) ( أنكر فيه قرار جامعة امللك سعود القايَض بنَس 

ا وقد كانت قبل  مفرَتضةً  عليهم. ولو أوتيت اجلامعة  من اجلرأة أكثَر  عىل طالهب 

ا، ولكنه ُيجزها  ها أللغت هذه املوادَّ إلغاًء تامًّ
من ما أوتيت  وجَرت عىل طبيعت 

، واحلياء  خري  كلُّه.
 
 عن ذلَك يشء  من احلياء

عها ذلَك.  د أن تزيَد يف دروس اإلنجليزية ما وس  وهي مَع ذلَك ال ترتدَّ

ة ما  وأحسبها لوال احلياء    باإلنجليزيَّ
راسَة العربيَّة 

ا د  أيًضا الفرتضت عىل طالهب 

 داَم سوق العمل كام زعموا يتطلَّب ذلك.

ة   غري املدروسة عىل األمَّ
ثمَّ ال تبايل اجلامعة من بعد  عاقبَة هذه القرارات 

 
 
ه مستَلب  الَوالء

لة برتاث  وال يعنيها أن خيرَج جيل  من وراء ذلك مقطوع  الصِّ

ته وال هو بالذي أحاَط بعلوم حل ق  الثقافة ال هو بالذي ناَل علَم أمَّ ه ملفَّ
ضارت 

 األمم األخرى، كام قال أمحد الزين يف العقاد:

ــه ــرب، لكــن يفوت  ُيــاول شــعر الَغ

 

 

 

 

قـ  ـرب، لكـن ي   رصِّ  ـويبغي قريَض الع 

 

 

 

وئاًل هلا وقد كنا ننتظر من هذه اجلامعة وغريها أن تكوَن ظهرًيا للعربيَّة وم

 واملكر  
 
وقد تَرى ما تالقيه يف هذا الزمان  من التضييق وما أ حيَط هبا من البالء

                                                           

 .هـ1250/ 2/ 40( ن رش يف املجلة الثقافية يف 1)



             
 

913 
 

السيِّئ. وقد تَرى أيًضا صدوَد أبنائها وإعراَضهم عنها. كنَّا ننتظر  منها ذلك، 

 ال َترسُّ كلَّ حمُب ألمته غيور عليها ساعن يف هنضتها 
فإذا هي مَعها عىل حالن

ترَض أن ترتَكها تقاك ضعَفها حتى زادُتا ضعًفا عىل ضعفن ورقيِّها، فلم 

ا حال احلامك القائل:  وخذلت ها أشدَّ ما تكون  حاجًة إىل النُّرصة ، حاهل 

ــه َك ــكَّ َبر  ــدهَر إذ ح ــيلَّ ال ــاَن ع  أع

 

 

 

 

 كفــى الـــدهر  لــو وكلَتـــه يب كافيـــا 

 

 

 

رجَع عليك  باملالمة   مسكينة  أنت أيتها العربيَّة  أوكلَّام أحسَّ ناقص  فشَله

ه كأنه ال يبل غ  الَعالَء وال يصيب  املجَد إال 
اك  عن طريق   األسباَب ونحَّ

وردَّ إليك 

ك   وقد علموا مجيًعا ما لك  إليهم من ذنبن   ورفَع يَده عن ب رِّ
إذا قطَع معرفَته بك 

هوا أن يكاشفوا أنفَسهم ويفتشوا ع ن وال لك  يد  يف فشل هم، ولكنَّهم كر 

: ك  لوك جريرَة غري   نارًصا وأقلَّ عدًدا، فحمَّ
م فلم جي دوا أضعَف منك   عيوهب 

ــالثور ي ضــ ــر  ـك  البَق
ــت  ــا عاف  َرب مل

 

 

 

 

 

ولو نظروا إىل األمم املتحرّضة التي يأخذون أنفَسهم باتباعها لوجدوها 

ا وتعتزُّ هبا وال تفتأ تسارع  يف حتصين ها وحياطتها و
طلب  مجيًعا تفتخر  بلغاُت 

نات  احلضارة وأنه ال يمك ن  ن رئيس من مكوِّ هم أنَّ اللغَة مكوِّ
السالمة هلا لعلم 

ل به حباهَلا وتتكئ عليه يف هنوضها: ة إال إذا كاَن هلا ماضن تص   أن تنهَض أمَّ

ــة   ــه أوليَّ ــت ل ــن ليس ــر  َم ــا فخ  وم

 

 

 

 

ـــدَّ الَقـــديم  وال ذكـــر    َعـــّد إذا ع   ت 

 

 

 

( : يشء  أرضَّ عىل األمم وأرسَع لسقوطها من ليس وقد قلت  من قبل 

 خذالن أبنائها للساهنا وإقباهلم عىل ألسنة أعدائها(.

ولكنَّها عقدة النقص  يف بني قومي، تراهم ال يزالون خيادعون أنفَسهم 
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س األسباب  الصحيحة  للفشل الذي هم مرتكسون فيه وخيالفون إىل  عن تلمُّ

م. وقد كاَن ُيسن  هبم أن يتأنَّوا يف ذلَك غري  السبيل  الذي يفِض هبم إىل ال تقدُّ

لتفت  هلا   ال ي 
ةن يسريةن ويستشريوا أهَل الرأي  من املخلصي الناصحي، فربَّ زلَّ

ال تزال تعمل عمَلها حتى تكوَن يف ما بعد  سبًبا من أسباب  سقوط األمة. وهذا 

لسنا نعلم  أين القرار إنام هو حلقة واحدة من سلسلةن عرفنا طرَفها األول و

ينقطع طرف ها اآلَخر   ومن قبله ألزموا طالب الدراسات العليا أن تكون 

. ودونك، فاعجب  
راست هم للعربيَّة يف بالد غري عربيةن

 د 

؟ ح عن السبب احلقِّ وراَء هذا الفشل   فهل أرصِّ

 إسناد  أمر  التعليم إىل غري أهله 
ليس السبب  اللغَة، ولكنه بكلمةن واحدةن

 هو َمن – معينًا وجدوا لو –قصاء  أهل ه عنه. وإن اّل ففي أبناء هذه األمة  وإ

من ّما جاَء به الغرب  يف الدراسات اللغوية وَمن يف  بأعظمَ  يأيتَ  أن عىل قادر  

ها، ولكن  
د يف علوم العربيَّة جتديًدا يالئ م طبيعَتها وينشقُّ من داخل  نته أن جيدِّ

مك 

جع األمور بعد  إىل مواضعها، فأما الزبد فيذهب )لكّل جديدن لذة( ثم تر

جفاًءا، وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض. ويوَم إذن يعلمون أن جّل هذه 

.  الغربيَة التي يتهافتون عليها ما هو إال رساب  بقيعةن
  النظريات 

،  وبعد 

فال يغيب عني أن أشكر كلَّ الشكر للدكتور أيب أوس عىل ما كتب، فقد 

 طويل اهلَّم هلا بعيَد املطمح فيها. وحسب ه أنه تكلَّم حيث عهدتّ 
ه غيوًرا عىل لغته 

   سكت اآلَخرون.
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  مناهج تعل م علوم العربيَّة

 

 

 مناهج تعّلم علوم العربّية
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 (1)منهج تعلم علم متن اللغة
 

 س: ما املنهج الذي تقرتحه يف قراءة املعاجم؟ -

ل ج: ينبغي أن نعلم أواًل أن متن اللغة ليس من أّول علوم اللغة  التي يفضَّ

البدء هبا ملن كان عنده حّظ من العلم واطالع  عىل كتب األدب ألن كثرًيا من 

ألفاظ اللغة ستعرض له يف قراءته للقرآن واحلديث النبوي ويف كتب األدب 

ودواوين الشعر، فإن كان مع هذا حافًظا لقدر جّيد من الشعر القديم عارًفا 

ألنه سيحّصل بحفظه للشعر معرفة  بمعاين ما حفظه كان هذا يف حّقه أجدر

 كثري من ألفاظ اللغة من غري تكّلف منه لقراءة معجم أو حفظه.

وإذن فينبغي االشتغال بالعلوم املقنّنة كالنحو والرصف واإلمالء 

 والبالغة ثم النظر يف املعاجم بعد ذلك.

خمتار »للزنجاين أو « ُتذيب الصحاح»ا أراد أن يقرأ معجاًم فليبدأ بـفإذ

للرازي. والطريقة اجليدة السهلة لالستفادة منه أن يضع خطًّا حتت  «حالصحا

األلفاظ الغريبة التي قد ت ستعمل، ويدع األلفاظ املعروفة التي ال ُيتاج إىل 

حفظها، ويدع أيًضا الغريب الوحّش الذي ال يكاد ي ستعَمل. فإذا فرغ من 

 «إصالح املنطق»ك إىل عد ذلقراءته كّر عليه وحفظ ما اختاره منه. ثم ينتقل ب

                                                           

 ( يف حتصيل علم متن اللغة.1)

ًقا يف آسك يف أوقات خمتلفة. وبعضه مل ي نرش من قبل  .ن رش مفرَّ
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من ذلك حتى يعَيه. ثم يقرأ البن السكيت. وي ستحَسن أن يقرأه مرتي أو أكثر 

 للثعالبي. «فقه اللغة»بعده 

للجوهري أو « الصحاح»نتقال للمرحلة املتوسطة فليقرأ فإن أراد اال

 البن فارس أو ما يقارهبام. «املجمل»

 بن منظور.ال «لسان العرب»وهناية ذلك أن يقرأ 

لثعلب؟ وما أحسن رشوحه؟ وما الذي  «الفصيح»حفظ س: هل ترى  -

قرأ بعده من كتب التصحيح اللغوي؟  ي 

ه بالقراءة مراًرا.  ج: رأيي أنه ال يلزم حفظه، وإنام يكفي ختّول 

ه، فإن فيها من االستدراكات والنّكت  «الفصيح»وأهّم من  رشوح 

تصحيح »راية رشح ابن درستويه ة الدوالذخائر شيًئا كثرًيا. وأجلها من جه

لّلبيل، ولكن املطبوع  «حتفة املجد الرصيح»وأوفاها من جهة الرواية «. الفصيح

للبيل أيًضا. وهو  «لباب حتفة املجد الرصيح»منه ال يزال ناقًصا. ومن أيرسها 

أليب سهل اهلروي.  «إسفار الفصيح»ل. وهو غزير الفائدة عىل صغره. وكام

  رشح ابن هشام اللخمي. وأوسع منهام

وكتايَب الّلبيل شيًئا من رشوح  وأنا ال أعدل بكتاب ابن درستويه

  .«الفصيح»

ليس مناسًبا للمبتدئ كام ي ظن ألن  «الفصيح»وهنا مسألة مهمة، وهي أن 

املبتدئ إىل أن يعرف جواهر األلفاظ أحوج منه إىل أن يعرف األعراض التي 

الفة األفصح. وهو بعد ليس خالًصا يف تعرض هلا من اللحن واخلطأ وخم
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األلفاظ التي يلحن فيها الناس، ففيه كثري من األلفاظ جاءت عىل خالف 

األفصح. وقد نّبه عىل ذلك ثعلب يف مقدمته. ولذلك ال يستطيع قارئه أن يعلم 

هل اللفظ الذي اختاره ثعلب صحيح ال جيوز غريه، أو هو األفصح الذي 

  رشوحه. وهذا يقّلل من فائدته. جيوز غريه إال بمراجعة

عىل أنه أّلفه ألهل عرصه. وقد جّدت بعد ذلك مئات اللحون واألخطاء 

ها هذا الكتاب، فينبغي إذن أن يوضع يف مكانته الالئقة به من غري غلّو  مل ُيو 

 وال جفاء.

قرأ بعده ومن أهّم كتب   «درة الغواص»التصحيح اللغوي التي ت 

البن هشام « املدخل إىل تقويم اللسان»ي وجللحريري مع رشحه للخفا

للصفدي. وقد مجع  «تصحيح التصحيف وحترير التحريف»اللخمي وكتاب 

 الصفدي يف كتابه هذا تسعة كتب ووضع هلا رموًزا ورتبه عىل حروف املعجم.

لزعبالوي « معجم أخطاء الكتاب»ما كتب املعارصين فكثرية. ومنها وأ

 مد عيل النجار. ومها من أجودها نظًرا. وي ضمّ ملح «لغويات وأخطاء شائعة»و

معجم »و« معجم األغالط اللغوية املعارصة»إليها عىل حذرن كتابا العدناين 

معجم »إلميل يعقوب و« معجم اخلطأ والصواب»وكتاب « األخطاء الشائعة

ألمحد خمتار عمر. وهذا األخري أوسعها مجًعا، ولكن ال يوَثق  «الصواب اللغوي

 بأحكامه.

 لثعلب؟ «الفصيح»ترتيب قراءة رشوح س: كيف  -

إسفار »أو أصله الذي اخت رص منه، وهو « التلويح»ج: للمبتدئ: 
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 . وكالمها أليب سهل اهلروي.«الفصيح

لباب حتفة املجد »البن هشام اللخمي، و« رشح الفصيح»وللمتوسط: 

 لّلبيل. «الرصيح

قل )ملا ي طبع كاماًل(، جهة النللبيل من  «حتفة املجد الرصيح»وللمنتهي: 

 البن درستويه من جهة العقل. «تصحيح الفصيح ورشحه»و

 البن املرحل؟ «موطأة الفصيح»بحفظ س: هل تو   -

 ألمرين: «موطأة الفصيح»ج: ال أرى حفظ 

 األول: أين ال أستحسن حفظ املنظومات. وقد كتبت يف بيان هذا.

وأيرس من أن ُيفظ فيه ألف  عىل ما فيه من النفع أقّل  «الفصيح»الثاين: أن 

وثالث مئة بيت  فهو ال يتجاوز منثوًرا ستي ورقة. وإنام تكفي قراءته مراًرا. 

واعلم أن ما شغلت من وقتك وعقلك وجهدك يف غري املهّم أزرى بك يف املهّم 

كام يقول ابن املقفع، فإعطاء الكتب الرديئة أو القليلة الفائدة فوق قدرها َيشغل 

ن الكتب النافعة العظيمة الفائدة ألن جهد اإلنسان حمدود وساعاته وال بّد ع

 معدودة.

│ 
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 (1)منهج تعلم علم البلاغة
 

 س: هل تقرتح علينا منهًجا مناسًبا لتعّلم علم البالغة؟ -

حلفني  «دروس البالغة»لعيل اجلارم أو  «البالغة الواضحة»ـج: يبدأ ب

ن. والثاين أخرص، والبن عثيمي ناصف. واألول أوسع إيضاًحا. وفيه متاري

للصعيدي.  «بغية اإليضاح»للقزويني أو رشحه  «اإليضاح»عليه رشح. ثم 

ليحيا بن محزة العلوّي )وقد ي ستغنى  «الطراز»أو  «اإلجياز»وفيه متارين. ثم 

للجرجاين، ثم كتب حممد أبو  «دالئل اإلعجاز»و «أرسار البالغة»عنهام(، ثم 

 موسى يف البالغة.

املوجز  يف تاريخ »نظر أيًضا يف تاريخ البالغة. ومن ما أّلف يف هذا ويَ 

لشوقي ضيف.  «البالغة تطور وتاريخ»ملازن املبارك. وهو وجيز. و «البالغة

 وهو واسع.

│ 

  

                                                           

 ل علم البالغة.( يف حتصي1)

 مل ي نرش من قبل.
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ية مل كته في البيان يد تقو  (1)وصية لمن ير
 

س: رجل ال يعرف من ألفاظ اللغة إال القليل ويغلب عىل أسلوبه  -

 لركاكة ويريد أن يكون فصيًحا بليًغا، فامذا ُيفظ وماذا يقرأ؟الضعف وا

ياد كتب األدب التي ذكرُتا يف  ج: يتخرّي له مخسي كتاًبا أو أكثَر من ج 

ويقرؤها متذوًقا أللفاظها متأماًل ملعانيها متفكًرا يف  «السبيل إىل البيان»مقال 

الوجه الذي بّينت ه يف أساليبها، جيهر بصوته يف بعضها وُياول حماكاُتا عىل 

ّل عن مئة صفحة إن استطاع، بحيث  املقال. والرأي أن يقرأ يف اليوم ما ال يق 

ينهيها يف مّدة وجيزة ألن قراءُتا مفّرقة يف املدة الطويلة ال يستثري امللكة وال 

يوري َزندها، خالًفا للقراءة املكّثفة املتتابعة. وال جرم أنه سينتفع من ذلك عىل 

 ودة قرُيته وقوة ملكته.حَسب ج

وأما احلفظ فيبدأ بحفظ املعلقات أو بعض ما يتيرس له منها، ثم ُيفظ من 

محاسة أيب متام أو احلامسة البرصية ما خيّف عليه ويروقه، ثم إذا مّر به البيت أو 

بة يف كتب األدب التي يقرؤها فال ينَس حّظه من حفظها كام  األبيات املعج 

طريقة لذلك أن يتخذ دفرًتا يقّيد فيه األبيات األوىل من يقول اجلاحظ. وأسهل 

َطع أو القصائد التي خيتار حفظها من ما يصادفه يف كتب األدب وغريها،  الق 

                                                           

 ( يف حتصيل البيان.1)

 .هـ1251/ 11/ 2ن رش يف آسك يف 
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ويكتب إحاالُتا يف الدفرت ثم ُيفظها يف كتبها التي وجدها فيها. وهذه طريقة 

 األصمعي.

نشده ويستشهد  به ويطّرز به كالمه وهبذا ُيّصل قدًرا جّيًدا من املحفوظ ي 

 ويأخذ ما شاء من ألفاظه ومعانيه.

س: لو سئلت عن اقرتاح كتاب أو اثني جامعي يف األدب ملن أراد  -

 تنشئة ولده فامذا تقرتح؟

« كليلة ودمنة»و« األدب الكبري والصغري»ج: أنصح له بكتب ابن املقفع 

 وبعض كتب الطنطاوي اللِّطاف. «عربات املنفلوطي»ثم 

│ 
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 (1)نهج تعلم علمي النحو والصرفم
 

س: سألتحق قريًبا بالدراسات العليا يف ختصص النحو والرصف، فام  -

 الكتب التي ينبغي أن أقرأها وأشتغل هبا؟

رشح شذور »فـ« رشح قطر الندى»فأنصح لك بقراءة  ج: أما النحو

للمرادي أو األشموين أو  «رشح األلفية»قراءة ضبط واستظهار، ثم  «الذهب

ابن هشام بحوايش حميي الدين عبد احلميد واجعل لك يف ما ختتاره منها ورًدا 

لفه  ل»وإن قلَّ حتى تستحرض عاّمته. ثم يوميًّا ال خت  البن يعيش. « رشح املفصَّ

 .«مغني اللبيب»ثم تنتقل إىل 

« مراحل تطور الدرس النحوي» وتقرأ يف نشأة النحو وتراجم النحاة

 «طبقات النحويي واللغويي»أليب الطيب فـ« يمراتب النحوي»للخثران و

  للزبيدي.

أليب « أرسار العربية»للسيوطي و« االقرتاح» وتقرأ يف األصول والعلل

ضوابط »البن جني. واستفد من كتاب « اخلصائص»الربكات األنباري فـ

 ملحمد اخلطيب، فإنه جّيد حمَكم غزير الفائدة. «الفكر النحوي

 لألنباري. «نصافاإل»تقرأ  ويف اخلالف

                                                           

 يف حتصيل علمي النحو والرصف. (1)

ًقا يف ملتقى أهل اللغة وآسك وتويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة. وبعضه مل ي نرش من قبل  .ن رش مفرَّ
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أليب حيان « التذييل والتكميل»و« كتاب سيبويه» ويكون عندك للمراجعة

كالمها للسيوطي وغريها من الكتب  «األشباه والنظائر»و« مهع اهلوامع»و

عة للرجوع إليها عند احلاجة امل  .(اَءُتا خري  ملن تتسع قدرته لذلكمع أن قر)وسَّ

« املورد النحوي الكبري»أو « د النحوياملور»شيًئا من  وتقرأ يف اإلعراب

 «عال إعراب املعلقات العرش الطوالفتح الكبري املت»لفخر الدين قباوة أو 

التفصيلية املعارصة، ثم ملحمد عيل الدرة، ثم شيًئا من كتب أعاريب القرآن 

 للسمي احللبي. «ونالدر املص»تنظر يف 

لعضيمة « ألفعالاملغني يف ترصيف ا»فأرى أن تبدأ بـ وأما الرصف

 «شذا العرف يف فن الرصف»ألمحد كحيل ثم « التبيان يف ترصيف األسامء»و

لته. ثم  للحمالوي. واجعل لك فيه ورًدا رشح »يوميًّا حتى تستحرض مج 

للريض أو اليزدي أو الفسوي. واألول أوسعها وأحسنها حتقيًقا  «الشافية

والتطبيقات يف اإلعالل  واعدالق»ألخري أوجزها وأسهلها. واستعن بـونظًرا، وا

بدال واإلعالل يف القرآن معجم مفردات اإل»لعبد السميع شبانة و« واإلبدال

 ألمحد اخلراط. «الكريم

 عىل أنه قد جيوز االكتفاء ببعض هذه الكتب عن بعض.

من يسأل عن رشح متوسط أللفية ابن مالك يعكف عليه ويستغني به  -

بتحقيق قباوة، فهو جامع ألكثر  «ملراديرشح ا»فإين أقرتح عليه  عن غريه

املسائل حاون لعامة اخلالف مستوعب لكثري من الشواهد مشتمل عىل بعض 

 احلجج والعلل.
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س: أحّب العربية، ولكني ال أحّب اإلعراب، وأجدين أستثقله، فبم  -

 تنصح يل؟

ج: ليس بمستنكرن نفورك من اإلعراب وأنت غري حاذق به، فهذا أمر 

، فكّل من مل يضبط علاًم ومل يتحّقق به فإنه يستثقله ويستجفيه ملا فطري طبيعي

جيد يف مكابدته من العناء والنصب وملا يلزمه من جهل ه به مع اعرتافه بجسيم 

قدره ورشف موضعه من رضورة حلاق النقص له. وطبيعة النفس تأبى مثل 

اًل كام يقول هذا. بل ربام عادى هذا العلم ونَصب له وحَرص عىل أن جيعله جه

 ابن املقفع.

ّرس بكتب فإذا أردت أن حتّب اإلعراب فأحكم أواًل معرفة النحو ومت

للسمي  «الدر املصون»للعكربي، و« التبيان»اإلعراب ذوات الوجوه كـ

احللبي، ثم حاول أن تعرب صفحاتن أو آيات من القرآن بنفسك واعرضها 

ديثة ككتاب درويش وكتاب عىل هذه الكتب وعىل كتب اإلعراب املفّصلة احل

ه واخلطأ فتصلحه. وعليك أيًضا حممود صايف لتعرف الصحيح منه فتثبت

لفخر الدين قباوة. وستجد يف ذلك متعة فهم النحو ولذة  «املورد النحوي»بـ

ا  ها ومقبوهل  ا وضعيف  وإحراز آلته ومعرفة مجيع الوجوه املحتملة للكلمة قوهيِّ

رمه كثري ها. وهو أمر ح 
   من الناس عجًزا أو كساًل.ومردود 

 س: أريد حفظ متن منثور طويل يف النحو، فامذا أحفظ؟ -

ج: إن كنَت ل زاز حفظن وتعرف من نفسك الصرَب عليه واالستمرار فيه، 

فدونك "التسهيَل" البن مالك، فإنه جامع شامل، وقد ذكر أبو حيان أن من 
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منه بالنحو. فإن عَجزت عن عرفه حّق املعرفة ال يكون حتت السامء أحد  أعلم 

حفظه فأدمن قراءته ومطالعته والنظر يف رشوحه، وال ت غفل مع ذلك جانب 

 التطبيق.

س: هل من كتاب يف النحو يغنيني عن غريه أدمن النظر فيه وإن كان  -

اًل؟  مطوَّ

أليب حيان، غري أنه طبع منه  «التذييل والتكميل»ج: كل الصيد يف جوف 

 يكتمل إىل اآلن، ولكن يمكن إكامله برشح املرادي أو ابن سبعة عرش جملًدا ومل

  عقيل أو ناظر اجليش.

ا، ولكن برشط أن يكون قارئه متوّسًطا يف  وهذا الكتاب عظيم النفع جدًّ

  النحو أو متقّدًما.

: )من عرف هذا الكتاب حقَّ املعرفة ال «التسهيل»بو حيان عن وقد قال أ

ه يف أحد  أن يكون حتت أديم السامء فكيف إذا  «التسهيل»َحى منه(. هذا قول 

   «التذييل»النظر يف رشح أيب حّيان له، وهو أدمَت 

للريّض « رشح الكافية»البن يعيش و« رشح املفصل»ولو ضممَت إليه 

للسمي احللبي فإنه ال يرّضك ما فاتك بعدهّن. وذلك أن  «الدر املصون»و

، كتاب أيب حّيان هو أمجع كتاب يف ذكر امل سائل واخلالف بأسلوب واضحن

ه، وكتاب الريّض من  وكتاب ابن يعيش غاية يف حسن التعليم والتعليل ول طف 

أفضل كتب النحو التي ت عّلم النظر والتحقيق، وكتاب السمي هو املنتهى يف 

ها يف الغالب،  اإلعراب والتخريج، فإذا حزَت هذه الكتب كلَّها أغنتك عن غري 
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.وإن ال فإنه ال يغن   ي كتاب عن كتابن

ا فعليك بـو لعباس حسن. وهو أقل  «النحو الوايف»إن أردت كتاًبا عرصيًّ

، ولكنه جّيد من جهة الرشح واإلبانة، وفيه مسائل حادثة وأمثلة  مسائَل خالفن

  معارصة.

قرأ بعد دراسة األلفية ورشوحها؟ -   س: ما الكتب التي ت 

لريض  «رشح الكافية»و البن يعيش،« رشح املفصل»ج: أقرتح قراءة 

 الدين اإلسرتاباذي، أو أحدمها.

س: هل من كتاب موَجز يف النحو والرصف يصلح لغري املتخصص  -

 لرياجع به مسائلهام؟

لعبد اهلل  «فاملنهاج املخترص يف علمي النحو والرص»ج: أختار لك كتاب 

اجلديع، فقد مجع فيه مسائل النحو والرصف وبعض مسائل اإلمالء عىل 

 ختصاره بأسلوب حسن وتصنيف بديع. وجتده هنا:ا

https://waqfeya.com/book.php?bid=7530 

ا سهاًل للمبتدئ يف علمي النحو والرصف. - ً  س: أريد كتاًبا ميرسَّ

 لعيل اجلارم. «النحو الواضح»ج: أما النحو فكتاب 

 لعبده الراجحي. «التطبيق الرصيف»تاب وأما الرصف فك

│ 

  

https://waqfeya.com/book.php?bid=8370
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 (1)السبيل إلى البيان
 

 كتبه عىل أدلَّك وأن البيان   سبيل   إىل أهدَيك أن - اهلل وفَّقك –سألَتني 

ل   التي توصَّ  حسن   إال السؤال   هذا عىل يبعثك مل أنه أجهل   ولست  . هبا إليه ي 

َمدان  إذا مها حلسَن وا هذا ولكنَّ . يفَّ  رأي ك وجودة   يب ظنِّك هذه اجلودَة ال ُي 

 املقرصِّ 
أصابا غرَي موضع هام وكانا ذريعًة إىل تسوية  املحسن  بامليسء وإحلاق 

عَي ما ليس يل بحُق أو أنتحَل ما أعلم  من نفيس  . وإينِّ ألكَره أن أدَّ
بالسابق 

دَّ البلغاء، أو من األدباء إذا ق َم أين من البلغاء إذا ع  يَل: َمن األدباء؟ خالَفه فأزع 

 رزق ها صاحب ها طويل  الَعناء يف 
دن رَصَّ  كسب ها م 

وما حاجتي إىل صنعةن حماَرفن

ه وبيان ه وإدالالً  ، يتكلَّم  يف كلِّ علمن ثقًة منه بقلم  باطلن كثري  التفكري يف غري طائلن

داَفع عن هذه العلوم  كلِّها غري   ه، ثم هو م 
البة منطق  ه وخ  مسلَّمن  منه بقوة  حجاج 

ونه منهم،  ون يعدُّ ها، فال الفقهاء  يعرتفون بانتساب ه إليهم، وال املفرسِّ
له من أهل 

، فهو كام قاَل أبو  وال النُّحاة  يرضوَن أن يكوَن أحَدهم. وكذلَك أهل  كلِّ علمن

 :)الطيِّب اللُّغويُّ يف )مراتبه

  يتعـــــــــاَطى كـــــــــلَّ يُش 

 

ــــــن شــــــيَّا 
س   وهــــــو ال ُي 

 

 

 

لحاء وُيص مناقَبهم ويروي أخباَرهم تراه  يتح اد والصُّ ث  عن الزهَّ دَّ

                                                           

 ( يف حتصيل البيان.1)

 هـ.1251/ 1/ 45ن رش يف املجلة الثقافية يف 
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ان واخل لعاء ويذكر   ف  امل جَّ
فتظنُّه احلسَن أو ابَن أدَهَم، ثمَّ ال تلبث  أن تراه  يص 

ن أصحاب  أيب ن واس أو من َنداَمى  كُّ أنه م  َلحهم، فال َتش  َفهم وُيكي م 
طرائ 

. وتراه  يذكر  أخبارَ  م  ابن  احل باب  م ومستحَسن أحلاهن  املغنِّي وبدائَع أصواُت 

ه   وموضَع رسِّ
َب هبم والثناء عىل مذهب هم، فتظنُّه صاحَب معبدن ج  ر الع  وي ظه 

م وَيروي  اء ويستقص حكاياُت  رَّ ل إىل ذكر  الق  وصفيَّه ونجيَّه، ثمَّ إذا هو يتحوَّ

خالء فيه كث ر الشكَوى من أدعيائهم والدُّ ن يتخذوَن لك نوادَرهم وي  م من مَّ

نيا ويأكلون به أمواَل الناس، فيقع يف ومهك  القراءة سبياًل ينالوَن به عرَض الدُّ

لَّص  أصحاب نافعن أو عاصمن أو حممدن أيب القاسم.  أنه من خ 

ثمَّ إنَّ أمَر األديب  ال يقوم  إال بالكذب يف القول والتزيُّد يف الكالم، 

ه وتزيينه. يسَمع  اخلرَب 
له بَشتَّى وزخرفت  يه ويص   الصغرَي التافه فال َيزال  ينمِّ

بُّ عليها ينف خ 
خوة املتهتِّكة في ك  َصل  حتى يكوَن أخباًرا، ومترُّ به احلجة  الرِّ الو 

َة   احليل  حتى جيعَلها يف أعي  الناس  قويَّ
فيها ويرت ق  ثآها وُيتال  هلا بوجوه 

ها النسج  حمَكمة اإلبرام. فهذا بيان صنعة   وام 
. وهي كام رأيَت صنعة ق  األدب 

؟ د واملغالطة. فهل فيها بعَد ذلَك مرَغب   الكذب وركن ها الذي تنَهض  به التزيُّ

ك أن حتوَز من  فأما إذا زعمَت أنَّك ال تريد  أن تكوَن أديًبا، وإنام غرض 

بارة وحالوة  اللفظ  بمقدار ما ت بي به عن  حسن  األسلوب ورشاقة  الع 

، ال تل طُّ حاجات   ق  به آراَءك وتستميل قلوَب الناس  إىل ما عنَدك من احلقِّ ك وتنفِّ

، وال تستعي به عىل تقرير  مذهبن فاسدن أو نحلةن  ه بكذبن ، وال متذق  دونه بباطلن

 فإينِّ أذكر  لك سب اًل تَبّلغ ك بعَض ما سألَت وتضع  يَدك عىل ما أردتَّ إن 
زائغةن
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مت  لك بعذري وكشفت  لَك عن داخلة أمري.شاَء اهلل تعاىل وإن كن  ت  قدَّ

: ا السائل  الكريم   أهيُّ

إن صحَّ منَك العزم  عىل أن تكوَن بليًغا إذا كتبَت فصيًحا إذا حارضَت 

ًفا فأقبل عيلَّ  ترصِّ الً م  وَّ كًرا وأسلوب ك ح 
وأن يكوَن لفظك أنيًقا ومعناَك ب 

بتي لباهَبا. بسمع ك  وقلب ك، فإين مهديَك من نصحي حمَض  ه ومتخريِّ  لَك من جتر 

ا ال تعرف أو  ك عىل أن تستوحَش من مَّ
وال َُيملنَّك مكان  العادة  من نفس 

ا مل تألف.  تنقب ض عن مَّ

. فإذا أردتَّ  الك  البالغة والبيان لفظ  حسن  ومعنًى فائق  وأسلوب  رائق 
م 

دها م َلهام فأحكم هذه األموَر الثالثَة وتعهَّ ن نفسك وانظر ما أدركَته أن حتصِّ

 منها.

 وكأينِّ بك تسألني عن السبيل  لذلَك. فأقول:

هام ما يقيم  كالَمك 
ا بالنحو والرصف، فالتمس من علم  ًرا مَّ

ابدأ آث 

ك من اللَّحن. م 
 ويعص 

ع  إليه  ثمَّ حتفظ  
 العربيَّة حتى تكوَن لك ذخًرا ترج 

بعد ذلك مجلًة من ألفاظ 

ا. عنَد احلاجة إىل معرف ا وأحواهل  ها والتمييز  بَي درجاُت   وأنواع 
 
 األشياء

 
ة  أسامء

وخري  ما أدلُّك عليه يف ذلَك كتب  غريب احلديث ككتاب أيب عبيدن القاسم بن 

سالمن أو كتاب ابن قتيبة أو اخلطَّايب أو الزخمرشيِّ أو ابن األثري. وكتاب  أيب 

ه واعتامد ه عىل التل م  ل ها لتقدُّ  يفض 
ي عن كبار  العلامء كأيب عبيدَة وأيب زيد عبيدن قِّ

.  واألصمعيِّ والكسائيِّ
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وتقرأ أيًضا يف معجامت العربية املصنَّفة عىل احلروف. ومن أجلِّها 

، فإنَّه كان ناقًدا، وكاَن طويَل  ها )ُتذيب اللغة( أليب منصور األزهريِّ وأصحِّ

ي يف ما َيروي. وله حكايات  عن  مته التي األناة شديَد التحرِّ . ويف مقدِّ األعراب 

.  افتتَح هبا كتاَبه علم  غزير  وفوائد  مجَّة 

 العربيَّة امل دارة  عىل املعاين. وهي عىل نحوين، 
وتقرأ أيًضا يف معجامت 

 . د  الباَب ثم يذكر  ما ينساق  حتَته من األلفاظ  ذات  املعنَى الواحد 
فنحو  منها يعق 

ا  ونحو  يذكر  األلفاَظ يف مَجلن   ابتغاَء التيسري  عىل الكتَّاب  واملتأدِّبي. فأمَّ
ةن تامَّ

ها كتاب أيب عبيدن )الغريب املصنَّف( ثم  ها وسيِّد  د 
النحو األول من الكتب فرائ 

ه. وال  م  كتاب )التلخيص يف معرفة أسامء األشياء( أليب هاللن العسكريِّ لتقدُّ

 اللغة( أليب منصور الثعالبيِّ 
، فإنه غاية  يف هذا الباب، وكذلَك أغضُّ من )فقه 

ها للعريبِّ القديم  من األلفاظ.  ها َسعًة وأمجع  )املخّصص( البن سيده، فإنَّه أوسع 

، فإنَّه يباعد القارئ عن َفهم   وال أنصح  بـ)كفاية املتحفظ( البن األجدايبِّ

ة الكالم  العريبِّ ومعرفة  فروق  ما بَي األلفاظ  عىل وجه  التحقيق  مل دَّ ا فيه من ش 

مت  كتَب غريب   اإلجياز  الذي ربَّام أفََض إىل اخللط واخلطأ. وهلذا األمر  قدَّ

ا، فيكون هذا أرسَع يف احلفظ   احلديث  إذ  كاَنت األلفاظ  فيها ت قَرأ يف سياقاُت 

ا النحو الثاين فعليَك بكتاب  )األلفاظ الكتابية( للهَمداين.  وأدَنى إىل الَفهم. وأمَّ

.و  )ن جعة الرائد( إلبراهيَم اليازجيِّ
ن الكتب احلديثة   م 

كرَة يف هذه الكتب  التي عرضت ها لك،  فإذا أنت أطلَت النظَر وأدمنَت الف 

اها  ها وتتقرَّ
س  معانَيها عىل وجوه   مسموعن وتتحسَّ

دها بصوتن كلَّ ذلَك ت ردِّ
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رجَت منه أبجَر يداَك بَلمسن فقد استوثقَت من هذا الباب  باب  األلفاظ  وخ

ل  إىل الباب  الذي بعَده، وهو باب  املعاين. وفائدة  هذا الباب  أنَّه 
، فم  احلقيبة 

ط  ذرَعك يف  ها واالحتجاج  هلا، ويبس 
ك وتوضيح  نك من جتلية  أفكار  ي مكِّ

ي مقدرتك عىل حسن  التذوق  ود قَّة  تشقيق  الكالم وَيزيد  يف مادَّتك، ويقوِّ

. ومن  ل  أمثل  كتب املعاين كتاب )املعاين الكبري( البن قتيبة و)املوازنة بي التأمُّ

( لآلمديِّ و)األشباه والنظائر( للخالديَّي و)الوساطة بي  أيب متَّام والبحرتيِّ

املتنبي وخصومه( للقايض اجلرجاين و)املنصف( البن وكيع و)ديوان املعاين( 

 أليب هالل العسكري.

ذ  إىل صميمها فإذا لبثَت زماًنا من دهر ك تتقلَّب  بي هذه الكتب وتنف 

ًدا وخمالًفا وتضمُّ املعنَى منها إىل شكل ه والنظرَي إىل  فيها آراَءهم مؤيِّ وتشارك  مؤلِّ

ن املفاضلَة بينها فقد ن لَت شطًرا كبرًيا من الفقه  باملعاين والبرص  هبا.  س  ه وحت  نظري 

ن حي إذن أن تقرأ يف الكتب التي تش دُّ أيَدك يف البحث  القاصد  وُيس 

ها. ومنها )كتاب  
واالستدالل  الصائب  ودرك احلجة  وحتقيق  املسائل  ونقد 

( و)احلَيوان( و)البخالء( و)الرسائل( للجاحظ  سيبويه( و)رسالة الشافعيِّ

( و)اخلصائص( البن جنِّي و)دالئل اإلعجاز( و)أرسار  و)تفسري الطربيِّ

. ومن الكتب احلديثة كتاب )عىل السفود( البالغة( لعبد  القاهر  ا جلرجاينِّ

 للرافعيِّ وكتابا حممود شاكر )نمط صعب ونمط خميف( و)أباطيل وأسامر(.

ل آلَة هذا الباب إن شاء اهلل.  وبذلك تستكم 

ف يف فنون   األسلوب وعىل الترصُّ
ا الكتب  التي ترتاض هبا عىل جودة  فأمَّ
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ا كتاب  اهلل عزَّ وجلَّ ثم )هنج  البالغة والتي ت زل ف ك إىل حماسن   البيان فأوهل 

( املنسوب إىل عيّل ريض اهلل عنه و)القصائد السبع( برشح أيب بكرن  البالغة 

 األنباريِّ و)أشعار الستة اجلاهليي( 
األنباريِّ و)املفضليات( برشح أيب حممدن

حظ بأي رشحن و)ديوان احلامسة( برشح املرزوقي و)البيان والتبيي( للجا

 البكريِّ 
د، و)األمايل( أليب عيُل القايل مع )الآليل( أليب عبيدن و)الكامل( للمربَّ

.) يِّ و)مقامات احلريريِّ رص   امليمنيِّ و)زهر اآلداب( للح 
 بتسميط 

 . م بحَسب الغالب عليها إىل أقسامن خمتلفةن ثمَّ هناَك بعد  كتب  أخَرى ت قسَّ

واحلكمة  كـ)األدب الكبري( و)األدب  فمنها ما تستفيد  منه أسلوَب األدب  

ع و)ديوان أيب متَّام( و)ديوان املتنبي( و)سقط الّزند(  الصغري( البن املقفَّ

 و)اللزوميات( أليب الَعالء.

ومنها ما تستفيد منه أسلوَب القصص وسياقة األخبار كـ)كليلة ودمنة( 

( البن املقفع وكتاب )األخبار الطوال( أليب حنيفة الدينوريِّ  و)تاريخ الطربيِّ

 ) . ومن كتب املحَدثي )عرَبات املنفلوطيِّ و)األغاين( أليب الفرج األصفهاينِّ

 صص من التاريخ( و)قصص من احلياة(والروايات التي ترمَجَها و)ق

.  و)الذكريات( للطنطاويِّ

( و)وحي القلم  ومنها ما تستفيد منه أسلوَب املقالة كـ)نظرات املنفلوطيِّ

( و  )وحي الرسالة( للزيَّات.للرافعيِّ

َقر  ما تكتفي  ، فمن الف  ا العمل  يف كتب هذا الباب فعىَل وجوهن خمتل فةن أمَّ

ر يف أسلوب  الكاتب وطريقت ه  لة مع التفكُّ يًة متأمِّ ة واحدًة قراءًة متأنِّ بقراءته مرَّ
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التي يف االنتقال  من قضيَّة إىل قضيَّة ومن غرضن إىل غرضن والتدقيق  يف ألفاظ ه 

َقر  ما حتتاج  إىل أن تكرَّ عليها 
 اجليِّد  منها. ومن الف 

ظ  ه وحتفُّ يستعمل ها يف كالم 

ح بُّ لك أن جتهَر هبا وت فص 
يف نطق ك  فتعيد قراءُتا لرشف ها ونبل ها. وأنا أستح 

اًل  ا متمهِّ رن وقراءَة َمن ُيرتس  أن  هلا مرتويًّ وأن تقرأها قراءَة مدقِّقن وقراءَة منقِّ

تن دَّ عنه لطيفة  أو تفوَته نادرة  وأن تق َف عىل معانيها وألفاظ ها )وقوَف شحيحن 

ب  خامت ه(. ومن الكالم  كالم  ينبغي حفظ ه أو حفظ  قدرن منه  ضاَع يف الرتُّ

كالقصائد السبع واملفضليات واحلامسة. ولو أنَّ أحًدا حفَظهنَّ كلَّهنَّ مل يكن 

ه من الكتب. ذلك كثرًيا، وكبعض  اخل َطب   ر 
َكم  املبثوثة  يف ما سلَف ذك   واحل 

بة أن تقرأ القطعَة وتفهم معناها ثم تغل ق   احل سنَى املجرَّ
ومن الطُّرق 

ر عليه من البيان ثم تفتح الكتاب  الكتاب وحتاوَل أن تكتبها بأحسن  ما تقد 

 فتوازن بي تعبريك وتعبري الكاتب. فإنَّك إذا فعلَت ذلك عرفَت مواضعَ 

(. وطريقة   دُّ ه يتبيَّ الض  ك فاجتنبَتها. و)بضدِّ
مَتها ومواطَن إخفاق  إحسانك فلز 

ل الصوت ثمَّ  ب ك من الكالم  البليغ  بمسجِّ
َل ما ي عج  أخَرى، وهي أن تسجِّ

. نَّ إىل أنَك قد حفظَته أو كدتَّ
 تأخذ يف االستامع إليه رائًحا غادًيا حتى تطمئ 

َض  ا إىل مجع  ما ال  وبعد، فإن شئَت أن تستعر  الكتَب التي قصَد أصحاهب 

 ) ه )االقتضاب  دَّ للمتأدِّب  من معرفت ه كـ)أدب الكاتب( البن قتيبة مع رشح  ب 

للبطليوكِّ و)العمدة( البن رشيق و)املثل السائر( البن األثري فقد بلغَت الغاية 

 وأبعد من الغاية.

. عىل ه يف هذا األمر   أنَّ ما أوردتُّ من الكتب فهذا بعض  ما طاوَعني ذكر 
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. وإنَّام صنَّفت  هذه الكتَب إىل  . وقد يغني بعض  ذلَك عن بعضن قليل  من كثرين

ه واملشتهر   نَسب إىل معَظم   مَع تداخلها وتشابكها، ألن الّشء إنام ي 
أبوابن خمتل فةن

 من أحواله.

ة الصحيحة، ورزقنا من حسن   وفقني اهلل وإياَك إىل الرأي  النجيح  واحلجَّ

يلِّ عنها. ه هبا وجي   ما ينوِّ
 البيان 

 :تذييل 

ل هذا املقاَل بصوته األستاذ ُييا فتحي يف هذا املقطع:  وقد سجَّ

https://www.youtube.com/watch?v=Jg5LxC4mgoE
&feature=youtu.be 

│ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jg5LxC4mgoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jg5LxC4mgoE&feature=youtu.be
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 (1)إضاءات في طلب العلم والقراءة والنحو والأدب
 

 :إضاءات يف طلب العلم 

o  لقى إليك حتى ال تكن قراءتك للكتب من غري تدّبر، وال تقتنع  بام ي 

  متتحنه، وكن بصريًا بالَفَجوات واإلشكاالت التي تقع يف ما تقرأه من كالم.

o  تشّك يف ما تقرأ، ولكن الشك ال يعني أن تكّذب بام تقرأ، بل جيب أن

ا، وال باطاًل وإن بدا باطاًل، وإنام تبدأ  الشّك املراد هو أال تراه حّقًا وإن بدا حقًّ

ًا، فليس هو عندك حّقًا وال باطاًل حتى تعرضه عىل  تحريِّ فًا م  توقِّ نَظَرك فيه م 

  الدرس والَفحص وتستوثق من صحة أدّلته.

o  ال بّد أن تكون عندك جرأة شديدة حَمفوفة باحلذر الشديد، وذلك بأن

رًا يف َموضع احلََذر واإلحجام. وال 
تكون جريئًا يف َموضع اجل رأة واإلقدام َحذ 

رًا، وَمن غلََّب  تهوِّ َن هذا فال ت غلِّب أحدمها، فَمن غلََّب اجلرأة كان م  بّد أن َتز 

قلِّداً  . واعلم أّن كثريًا من أقوال العلامء مبنية عىل الظّن وأن احلََذر كان جامدًا م 

  أكثر أحكام املسائل ليست قطعّية.

o  بعض أهل العلم خيشى أن يتجّرأ يف االجتهاد يف بعض املسائل

م إن كان عنده أداة العلم والنظر واالستنباط،  قد  في خطئ. والذي ينبغي له أن ي 

                                                           

ها ونسَقها وقد التقطها من كلمةن يل وصنّفَ  .هـ1221/ 10/ 11يف تويرت وفسبك يف ( ن رشت 1)

 أخي احلبيب األديب عبد احلميد هوساوي.



     
 

0118 
 

دَّ عليها وهي ونحن نجد يف هذه الكتب التي بي أيد لَِّطت ور  ينا أقواالً كثرية غ 

كى. وقد يكون قول  من األقوال التي قال هبا  مع ذلك ت عّد َمذاهب وال تزال حت 

العامل  الف اليّن كان َخَطَر عىل أحدن منّا، لكّن ذلك العامل كان أجرَأ فقال به فصار 

لِّط بحّق أو بباطل، ونحن كنّا  َف أو غ  عِّ   أجَبَن فصَمتنا.َمذهبًا وإن ض 

o  عند بعض الناس خطأ  يف فهمه لطريقة القراءة، فهو يظنُّ أّن القراءة

قَرأ إما قراءًة بطيئًة  جيب أن تكون عىل مستوًى واحد وأّن الكالم كّله جيب أن ي 

أو رسيعًة. وهذا غري صحيح، إذ يمكن أن متكث عىل صفحةن واحدةن يومًا 

يف يوم، وذلك أنك ستجد يف غالب ما تقرأه  كاماًل، ويمكن أن تقرأ مئة صفحة

ّم وكالمن متوّسط األمّهّية وكالمن ليس  من الكتب أّن الكتاب يتكّون من كالمن مه 

، فأّما الكالم املهّم فعليك أن تدّقق فيه وأن تتأّمله، وأّما الكالم املتوّسط  مهاّمً

ر األمّهّية فأعط ه من العناية دون ذلك، وأّما الكالم الذي لي س مهاّمً كامل كرَّ

، وقد  ه. وهذا أمر  مهمٌّ واملعروف والذي فيه حشو فاقرأه قراءًة رسيعة أو جتاَوز 

نبَّه عليه كثريًا.   ال ي 

o  ن مهُّك أن تقرأ الكتاب كلمة كلمة حتى تقول: إيّن قرأت الكتاب ال َيك 

َعدُّ قارئًا للكتاب يف رأيي إذا قرأت  َس إذن أن % منه، فال بأ70كله. فإّنك ت 

تتجاوز بعض الصفحات التي ال تزيدك علاًم، إذ العمر قصري والكتب كثرية. 

  وهذا رسٌّ من أرسار القراءة.

o  ل َمَلكتك وتقّوهيا في ستحَسن أن ت ك ّب يف بعض إذا أردت أن َتصق 

أحيان  دهرك عىل علمن من العلوم ال تقرأ إال فيه، فيمكن أن تتفّرغ يف شهرن ّما 
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يف كتاب )األغاين( مثاًل أو للقراءة يف كتاب من كتب النحو، وال تقرأ  للقراءة 

 دونه، فتقرأ كّل يومن مئة صفحةن 
ن
ه وال َتشتغ ل بأّي يشء يف أّي كتاب آخر غري 

ها كّل  ، فاصنَع   من النحو فقط. وهذه مسألة مهّمة 
من )األغاين( أو مئة صفحةن

  حي لتقّوي هبا َمَلَكتك.

o فيد يف عة  ممّا ي  طلب العلم عمومًا أن يكون لك اّطالع  عىل الكتب امل َوسَّ

يف العلم، فينبغي أن تقرأ فيها وأال تكتفي بالكتب التعليمّية الصغرية امل خترَصة 

التي فيها َكزازة يف اللفظ والرتكيب، فإّن كثريًا من طلبة العلم َيقترص  عليها 

ه ال يعرف  حقيقَة العلم وال مقدار َسعَ  ته وال يكون قادرًا عىل التجديد فتجد 

الف والع َلل  فيه، ففي النحو عليك أن تطَّلع مثاًل عىل الكتب املوّسعة يف اخل 

وامل ناَقشات، كـ)التذييل والتكميل(، فتقرأه مّرًة أو مّرتي بتأّمل وبتقييد للفوائد 

لعلوم، وبإعامل نظر يف ما يمّر بك من اخلالف والع َلل، وق س عىل هذا يف مجيع ا

َلامء  عة ممتعة جّدًا ألّنك ترى فالنًا من الع  فإّن هلذا أثرًا كبريًا. والكتب امل َوسَّ

ضه، فتستمع إىل هذا وتستمتع به  عار  يقول كذا وآخَر يرّد عليه وثالًثا يؤّيده أو ي 

  حتى كأّنك وإياهم يف جَملس واحد.

o تسري عليها  ال تكن قراءتك فوضوّية، بل ال بّد أن يكون عندك خّطة

رد  وجدول فيه قائمة  مرّتبة من الكتب والعلوم تقرأها بالرتتيب ويكون لك و 

ف إىل الكتب التي وضعَتها يف اجلدول كتاًبا ليس منها إال  تسري عليه، وال ت ض 

  نادرًا.

o  ينبغي يف مبتَدأ طلبك للعلم أن تعرف أواًل ما أنت؟ وما طباعك؟ وما
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الوقت؟ وما قدر صربك؟ وما قّوة حفظك؟ وما  الذي يناسبك؟ وما عندك من

  الذي حتّب من العلوم؟

o  ال تظّن أّنه سي بَعث فيك النشاط واحليوّية بعد سني وأنك ست خَلق

خلقًا آخر، لن يكون هذا بحال، بل ربام ازددت كساًل ملا سيأتيك من أشغال، 

حسب فابدأ الطلب من اآلن بعد أن تعرف طبيعة نفسك وما يناسبها وب

  وسعك.

o  حمّبة العلم ليست كافيًة يف االشتغال به، بل ينبغي أن تعرف هل أنت

  صادق الرغبة فيه جادٌّ أم لست كذلك؟

o  اطرح  من خيالك أن تكون عامًلا جمّددًا يف عدد من العلوم املتباعدة، فإّن

يف  ذلك ال يكاد يتأّتى ألحد، حتى من تظّن أنه قد تأّتى له ذلك من العلامء هو

قّلدًا يف بعضها، وَهب  أنه  احلقيقة ليس كذلك، فغالبًا جتده حمّققًا يف بعضها وم 

 أو اثني، فام شأننا بالنوادر؟  نحن إنام ن عنى بام يّطرد وما ي عَرف.
  تأّتى لواحدن

o  حّدد  العلوم التي تريد أن تكون حمّققًا فيها، وال تتعّد علمي أو ثالثًة

كًا فيها، وحّدد العلوم التي عىل األكثر، وحّدد ا شار  لعلوم التي تريد أن تكون م 

ل اّمً هبا بعض اإلملام، ثّم انظر يف ما عندك من الوقت واهلّمة  تريد أن تكون م 

% أو 30والقّوة، وبناًء عىل ذلك ضع لك جدوالً حترص فيه عىل أن ترّكز بنسبة 

ّققًا، وال تقّسم %عىل العلم الذي تريد أن تكون راسخًا فيه حم50% أو 70

الوقت بالتساوي بي العلم الذي هو غايتك وبي غريه، بل اجعل الغلبة 

  %، وهكذا.10% وأعط غريمها 40لعلمك ، وأعط  العلم الذي هو دونه 



             
 

1011 
 

o  ال يأتينّك الشيطان من ق َبل اإلطامع فيقوَل لك: اجعل مّهتك عاليًة، وال

ال بّد أن تكون عامًلا كل العلم  ترَض من العلوم بالعلم الذي هو غايتك، بل

بتفسري كتاب اهلل تعاىل، فهو علم رشيف عظيم، وال بّد أن تكون يف حفظك 

للشعر كاألصمعي، وال بّد أن يكون أسلوبك كابن املقّفع واجلاحظ، وهكذا 

  دواليك، فإّياك وهذا.

وأحسب أّن كثريًا من طلبة العلم لو َسل موا من هذا اخلاطر لَرَسخوا يف 

ّدة، لكّن كثريًا منهم يريد أن يكون شيئًا عظياًم يف كّل يشء، فال يكون  علومن ع 

  شيئًا 

o  ،رّكز عىل علومن معّينة وال تتشّتت، وال ترتك العلوم البعيدة عن علمك

ك م علمك وجتد عندك فراغًا يف ما بعد.   بل أّخرها إىل أن حت 

o د بي واقعك وبي  ال يستخفنّك الشيطان باألمايّن الكاذبة، وال باع  ت 

أمانّيك وأحالمك، بل اجعل أمانّيك قريبًة من واقعك بحيث ترتفع هلا قلياًل، 

  وال جتعلها بعيدًة فَتهل ك.

o  ال بّد من التخلية قبل التحلية، ففّرغ أوالً من ذهنك ما َيشغله وال سّيام

م ا لعلم، فبهذا يكون وسائل التواصل والتوافه، ومن كّل ما َُيول بينه وبي تفهُّ

تقبِّاًل للعلم.   ذهنك مهيَّأ وم 

o  اجعل برناجمك وط رائقك يف الطلب سهلًة خفيفًة، وال تشّق عىل نفسك

َل عليك العلم، وفّتت  اهلدف الكبري إىل أهداف صغرية، فإن هذا أحرى أن  فَيثق 

  هيّوهنا عليك فتدركها.
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o  ّي رون مجَّدوا املسائل وجعلوها َقطع  ًة وجعلوا أحكام العلم يف املتأخِّ

  َقوال ب ثابتة.

o  ال يلزم  أن حتفَظ كّل يوم، بل قّيد كل يومن ما تريد حفظه وحّدد لنفسك

  يومًا أو يومي للحفظ ومراجعة املحفوظ.

o  ال أنصح بحفظ خمتارن كامل أو ديوانن كامل وإن كان هذا جّيدًا إال أنه

لَزمًا بذلك، بل ا ، ولسَت م  بك وما ترى أنه يستحّق أن ليس مهاّمً حفظ ما ي عج 

ارَض به، ومع الوقت ستجد أّنك حفظت مئات األبيات أو آالفها  ولو أّنك  ُي 

  بيت  300حفظت يف كّل يومن بيتي فقط حلفظت يف عامن واحدن نحو 

│ 
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 آفات القراءة: 

هذا رشح آلفات القراءة، وهي مخس، سأذكرها لك ثّم أبّي لك كيف 

  ها.تتجنّب

  .ضعف التأّمل ملا تقرأه. 1

 ، فإذا قرأت يف كتابن ما فيجب أن حتفظ ما تصادفه فيه من لفظن فصيحن

وإن وجدت أسلوبًا عاليًا فيجب أن تقف عنده وأن َتطَرب له وحتفَظه أيضًا، 

وإن وجدت تناق ضًا من املؤّلف فيجب أن تنتبه له وتقيَِّده، وإن وجدت 

ًأ أو كالمًا له نظائر مّرت بك فيجب أن تنتبه لذلك تصحيفًا أو حتريفًا أو خط

كّله، وجيب أن تكون قراءتك دقيقًة. وكثري من الناس يقرأ الكالم وال يدّقق فيه 

ّلة باملعنى  وال يفطن إلشكاالته. والدليل عىل هذا أنه قد متر به تصحيفات خم  

ويسأل: ملاذا قال فال ُيّس هبا ألنه يفهم املعنى العام ويكتفي بذلك وال يتأمل 

  املؤلف كذا ومل يقل كذا؟

  .إغفال احلفظ للمهمّ . 4

فإذا مّر بك يشء  مهمٌّ فاحَفظه. وبعض الناس يف عرصنا يظّن احلفَظ 

َمقصورًا عىل حفظ القرآن واحلديث وامَلنظومات، وهذا غري صحيح، بل ينبغي 

َكم واإل حصاءات أن حتفظ أيضًا الشعر وحتفظ اللطائف كاملَقوالت واحل 

قَرأ فقط. وطريقة  َفظ وال ي  واألمثال ومذاهب املسائل وخالفاُتا، فمثل  هذا ُي 

احلفظ لذلك أن تضع حتته خّطًا بقلم الرصاص، ثّم إذا انتهيت من الكتاب 

  رجعت إىل ما وضعَت حتته خّطًا فكررته.
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  .ترك التقييد للنادر. 5

ه وال تّتكل   نّي  إذا مّر بك نادر يف قراءتك فقيِّد  عىل حفظك. واعترب   بابن ج 

م، فقيِّد النادر 
َيها وَند  قيِّدها فنس  الذي شكا مرًة من أّنه َخَطرت له خواطر فلم ي 

ّد به وتستشهد به  ي عليه وَتر 
الذي ي وَجد يف غري َمظاّنه، والذي يمكن أن َتبن 

إن كنت وتستنب َط منه. وطريقة التقييد بأن تتخذ لك دفاتر بحسب اهتامماتك، ف

اًل بالنحو َمعن ّيًا بأصوله فاجعل لك دفرتًا فيه، واجعل لك دفرتًا  شتغ  مثاًل م 

د إن كنت َمعن ّيًا به، وهكذا، ومع الوقت تزيد الدفاتر، ولكن ال  خاّصًا بامل ولَّ

تقيِّد إال املهّم، وجيوز أن يمّر أسبوع وأسبوعان وأنت مل تقيِّد شيئًا يف هذا 

نفسك بتقييد كّل يشء، واترك املعروَف املوجوَد يف مظاّنه.  الدفرت، وال َتشَغل

ستمَلحة ال حتّب أن ترَتكها وليست من الفوائد  وإن مّرت بك فائدة عاّمة أو م 

قيَّد يف دفاترك فقيِّدها يف الصفحة األوىل من الكتاب، وال ت كث ر.   التي ت 

  .ترك املراجعة للمحفوظ وامل قيَّد. 2

ما حفظته كّل حي، وذلك بأن يكون لك موعد كّل ال بّد أن تراجع 

ع فيه ما حفظت. وأّما ما قّيدته فأنصح لك بأن  أسبوع أو أسبوعي ت راج 

د نفسك هذا حتى ال تنسى. وربط ه برأس الشهر  عه رأَس كّل شهر، وعوِّ
ت راج 

  مما يعي عىل تذكره.

  .قّلة تكرار الكتاب اجلّيد. 1

َمد فينبغي أن إذا قرأت كتابًا جّيدًا ه مدة  من الع  و أصل  من األصول وع 

تكّرره مرًة أو مّرتي بل مئة مّرة إن كان يستحّق ذلك وكنَت ترى أنك ال تزال 
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  تستفيد من قراءته يف كل مرة.

│ 
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 إضاءات يف النحو: 

o  من أراد أن يكوَن عاملًا بالعربّية فعليه أوالً أن يكون عارفًا بالقرآن

لكثرين منه متقنًا لتجويده مّطلعًا عىل قراءاته، إذ القرآن هو الغاية يف حافظًا له أو 

الفصاحة، وبمعرفته تتعّرف األسلوب العايل وتعرف نطق األصوات 

  وخَمارجها.

: )مّطلعًا عىل القراءات( ألّنه يكفيه من القراءات اّطالعه عليها، أما  وقلت 

تفّرغ هلا ذهنك من غري  التخّصص فيها فيستغرق وقتًا طوياًل ويقتِض أن

كة.  
  رش 

ثّم ال بّد أن يكون لك نصيب  من األدب والشعر، فتحفظ  شيئًا من الشعر 

قّل أو َكث ر عىل أال يشغلك ذلك عن اهتاممك وعن علمك األّول. والذي 

أنصح به أن يكون عندك دفرت كدفرت األصمعّي تقّيد فيه رؤوس حمفوظاتك 

التي ت صاد فها يف كتب األدب وغريها، ثّم انظر  )أّول بيت من القصيدة مثاًل(

ما كتبته يف هذا الدفرت كّل يوم أو يومي أو أسبوع أو بحَسب ما يالئمك 

فاحفظ ه يف مكانه، فإّنه أيرس وأحرى لقّوة احلفظ، ألّنك إذا حفظته يف مكانه 

َي عندك الربط البرصّي. أمّ  ا إذا وبنوع خّطه ويف صفحة معّينة وبلون معّي َقو 

قّويًا حلفظك.   كتبته يف دفرتك فستتشابه عليك الصفحات ولن يكون هذا م 

o  م، فإّن النحو توهَّ ليست غاية النحوّي رشَح اآلجّرومّية واأللفّية كام ي 

عيد النظر يف  د يف النحو وأن ي  دِّ أعظم من ذلك، إذ ينبغي للنحوّي أن جي 

عال ج مجيع ما يستعمله العاّمة د علينا  األصول وأن ي  وامل َولَّدون امل حَدثون وما َير 
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م من األلفاظ واألساليب احلديثة ومن اإلشكاالت اللغوية.   من الرتاج 

o  له وكيف عام  النحو يف غاية الّلذاذة ملن عرَف كيف يتأّتى له وكيف ي 

، وأنا ال ألوم  أحدًا من الناس 
يتجّرأ عليه، وإال فهو من أثقل العلوم بصدقن

النحو ثقيل. بل لو قال غرَي ذلك لكّذبته، ألّن النحو الذي ندرسه يقول: إن 

اد ل وأن  نحو  ثقيل  جدًا، لكن  إذا درسَته عىل أّن لك َحّقًا يف أن تنظر فيه وجت 

  ختتار من األقوال وتستدرك من الشواهد فإّنه سيكون يف غاية الّلذاذة.

o با يف )كتاب سيبويه( و)األ غاين( و)تبيان قراءيت يف مطَلع الصِّ

العكربي( و)لسان العرب( أفادتني إفادًة كبرية، فقد عّرفتني العوامل الواسعة يف 

باين أسلوب سيبويه مثاًل  هذه العلوم وبدأت أعرف أساليب القدماء وكيف ي 

أساليب املتأخّرين وعرفت طرائقه يف االستدالل والنظر، وكانت قراءيت قدياًم 

تأّخرون قليلًة، وهذا مما جعلني أرى أنه ال يلزم أن يف الكتب التي يشتغل هبا امل

  يسري اإلنسان عىل الطريقة املعهودة، بل إهنا قد ترّضه أحيانًا.

o  من املشكالت أنك جتد كثريًا من املعارصين رّشاحًا ودارسي للنحو

مه، وجتد منهم من يرّجح كيفام اّتفق، وهذا قد  َمن يقول بقولن وهو جيهل لواز 

إىل مشكالت، منها التناقض. فال بّد أن تكون له أصول واضحة مّطردة يؤّدي 

قة، وال يتأّتى له إدراك هذه األصول وضبطها والتمّكن منها إال بعد  حمقَّ

سنوات، ثّم ال بّد من عرض فروع العلم عىل هذه األصول وإجراء األصول 

  عليها واالطمئنان إىل صحتها واستقامتها.

o لنحو أن أكثره معنيٌّ به املبتدئون ال املتقّدمون، من مشكالت تدريس ا
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وانظر يف دروس النحو عىل الشبكة جتد أن عامتها للمبتدئي. واملبتدئون قد 

شب عوا من هذه الدروس املوجودة، وليس ملبتدئن عذر  اليوم. ثم نسأل: ملاذا 

  ليس لدينا نحاة؟ 

o وأن ت نَبش مسائل  جيب أن ت رصف مَهمنا لتعليم املتقّدمي يف النحو

نَظر يف صّحتها. بار وي  نَفض عنها الغ    النحو التي مَجدت ومَهدت وأن ي 

o  تكاثرة  كّل يوم حتتاج إىل علامء باللغة يف وسائل التواصل ألفاظ  م 

  والنحو والرصف يدرسوهنا ويقضون فيها.

│ 
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 إضاءات يف األدب: 

o  يره  الشعر ُيتاج إىل قّوة يف الشعور وإىل َفراغن د  يف الذهن بحيث تظّل ت 

  يف ذهنك وربام شغلك أيامًا. وقّوة الشعور هي ل قاح الشعر.

o  فل قًا، بل ال بّد أن يغل ب رًا م 
خًا وشاع  ال يمكن أن تكون نحوّيًا راس 

مها اآلخر.   أحد 

o .املبتدئ َيبَهره اللفظ أكثر ممّا َيبَهره املعنى  

o لنوادر الذين ال يتكّررون شوقي من عجائب هذا الزمن ومن ا

  بسهولة.

o  ال تدع القراءة يف كتب األدب أبدًا، بل اقرأ كّل يومن ولو عرش صفحات

  عىل أال َيشغَلك هذا عن علمك. وعرش  صفحاتن ال َتشَغل عادًة.

o  ي ستحَسن أن تكون قراءتك يف كتب األدب بعد استيقاظك من النوم

يكون لك أواًل نصيب  من القرآن يوميٌّ ولو وبعد قراءتك للقرآن، إذ ال بّد أن 

صفحتي. والسبب يف اختيار هذا الوقت أّن الذهن يكون فيه صافيًا. 

وبقراءتك لكتب األدب فيه تطَبع عليه الكالم العايل البليغ، ثّم خذ بعد ذلك 

يف شأنك، وإن كان عندك وقت فاقرأ يف نفس الكتاب قبل أن تنام عرش 

  جعل باقي اليوم لعلمك.صفحاتن أو عرشين، وا

o  من كتب األدب فال ت غَلب  عىل أن تقرأ يف كتاب 
ن
ل بَت عىل يشء مهام غ 

من كتبه وألديب من أدبائه، ومها يغنيانك عن غريمها. أّما الكتاب فهو 

َمّل منه وال تنقِض فوائده، وهو مفيد يف الرتاجم ويف معرفة  )األغاين(، فإّنه ال ي 
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رًا صحيحًا حلياة القدماء حياة العلامء والشعر اء واخل لفاء ويف إعطائك تصوُّ

وعادات العرب، وستجد فيه كثريًا من خمتار الشعر، فقّيد رؤوسه لتحفَظه، كام 

دة وشيئًا كثريًا من  أّنك ستجد فيه كثريًا من األساليب واأللفاظ القديمة وامل َولَّ

  إلمتاع شيئًا عجيبًا.النوادر ال خيطر لك عىل بال، كام أّنك ستجد فيه من ا

وأّما األديب فهو اجلاحظ، فاحرص عىل أن تقرأ يف كل كتبه. ويمكن أن 

لَّدًا من )األغاين( ثّم  َر بي كتبه وبي )األغاين( إن كنت َملوالً، فتقرأ جم  ت عاو 

لَّدًا للجاحظ ثم ترجع إىل )األغاين( فاجلاحظ، وهكذا. وإاّل فاقرأ )األغاين(  جم 

نه ثّم اقرأ كتب اجلاحظ حتى تنتهي منها، ثم ارجع إىل )األغاين(، حتى تنتهي م

  وهكذا.

│ 
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 (1)رأي في حفظ المنظومات
 

حفظ املنظومات صالح ملن يريد أن يقترص يف علم ما عىل مرحلة املبتدئي 

ال جياوزها إىل ما هو أعىل منها. فأما من يريد التعّمق يف العلم والرسوخ فيه 

ظومات أرضاًرا كثرية عليه، منها أهنا متنحه شعوًرا خادًعا فإن يف حفظه للمن

بالتضّلع العلمّي، إذ يظّن أن  ليس بينه وبي إحراز العلم إال حفظ املنظومة 

وفهم معانيها، فإذا حفظها اّتكل عليها وزهد يف مطالعة األمهات ويف النظر يف 

نظر وتقليب كتب املتقدمي ومراجعة أصول العلم، وشغَلت ه عن إدمان ال

املسائل، إال أن يفطن لذلك فال يقف عندها وعند رشوحها، بل يعّدي عنها إىل 

غريها. وقّل من يفعل ذلك. وهلذا ال تكاد جتد مولًعا بحفظ املنظومات مبدًعا 

 يف العلم أو جمّدًدا.

ومن ّما يدّلك عىل رضر املنظومات أن كثرًيا من حّفاظ املنظومات ال 

علم حتى يستذكروا األبيات التي تتضمنها من املنظومة، يستحرضون مسائل ال

فإذا سألَته عن مسألة مل جيبك حتى يرسد أبياُتا، فإذا رسد األبيات عرف 

اجلواب، فهو حي سألته كان حافًظا لألبيات خايل الذهن من اجلواب الذي 

هو العلم، فمثله كمثل من ي سأل فيفتح الكتاب فيعرف اجلواب، فهو إذن ال 

 فظ املسألة مبارشة، وإنام ُيفظ الوسيلة التي إذا استعان هبا عّرفته املسألَة.ُي

                                                           

 هـ.1251/ 1/ 41( ن رش أصله يف تويرت يف 1)
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والطريقة اجليدة للتعّلم هي استظهار متون العلم بكثرة النظر فيها وإدامة 

مطالعتها وتلخيصها. وهي طريقة عامة السلف. وأَلن تقرأ كتاًبا من كتب 

أبقى أثًرا وأرسع استحضاًرا العلم عرش مرات بتفّهم وإعامل ذهن أنفع وأمتع و

من أن حتفظ فيه منظومة ألن املنظومة واسطة إىل مسائل العلم، والعلم أسهل 

 وأقرب وآنس من أن تبتغي إليه الوسيلة بحفظ منظومة.

فظ لذات لفظ ه كالقرآن والشعر  وإنام ينبغي أن ي شغل الذهن بحفظ ما ُي 

راد معناه كمسائل العلم وألفاظ اللغة والتواريخ ونسبة املذاهب. أما م ا ي 

فاألنفع واألسهل حتصيله بام ذكرته من تكرار النظر واملطالعة واملذاكرة 

  والتدريس ونحو ذلك.

تاج إىل النظم يف حالة واحدة، وذلك يف العلم الذي تكثر  وقد ُي 

اصطالحاته ويف املسائل التي تكثر رشوطها أو عدد أفرادها كالعروض 

لك. أما ما سوى ذلك فال. أترى ملامًّ بالنحو ُيتاج أن وكحروف اجلّر ونحو ذ

وج إىل نظم  ُيفظ بيًتا فيه أن الفاعل مرفوع؟ كال ألنه قد حفظ هذا حفًظا ال ُي 

 يضبطه به، فكذلك ينبغي أن تكون مجيع مسائل العلم.

│ 
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ُمع متفرّقة في منهاج الطلب والنظر والإفادة  (1)ل
 

قيم م الوًة من دهره يتأّمل  يف حماسن ال يكون الرجل مبدًعا حتى ي   -

 املبدعي وروائعهم ويتلّمس وجوه العجب منها ودقائق الفّن فيها.

ال قيمة للرتجيح يف املسائل اخلالفية إال إذا كان ذلك قائاًم عىل رؤية  -

قة مّطردة سليمة من  متالمحة الفروع مرتابطة األجزاء، وعىل أصول حمقَّ

 التناقض واالضطراب.

ىل من يتصّدى لنقض قضية ما والرّد عليها أن يعلم أنه إن مل يوفَّق إىل ع -

 كشف زيفها فهو ال بّد كاشف  زيَف نفسه، ال ثالث هلام.

ّن له يف قراءته من نوادر  - ب أن يّتخذ لنفسه دفاتر يقيِّد فيها ما يع  من جرَّ

ة يف مجعها وتدوينها ولزِّ بعضها إىل بع ضن أضعاَف ما املسائل فسيجد من اللذَّ

ة يف مجع الدراهم وكنزها.  جيده التاجر الشحيح من اللذَّ

إذا كررت قراءة كتابن ما بعد مدة من الزمان فوجدت فيه كثرًيا من  -

الفوائد والنوادر التي مل تنتبه هلا يف القراءة األوىل، فليكن منك الفرح  والرسور 

ّرفك فضَلها تطور  فهمك بذلك ال احلزن  واجلزع، ألنه إنام أعثرك عليها وع

 واتساع معرفتك وتكامل فطنتك ونمّو ملكاتك. وعىل قدر هذا يكون ذلك.

مل أر مقّوًيا للحفظ كاإلكثار من احلفظ. وإنام مَثل ه يف ذلك كمَثل  -

                                                           

قة يف تويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة1)  .( ن رشت مفرَّ
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العَضلة، كلام أكثرَت من مترينها ازدادت قوًة وصالبًة، ومتى أمهلَتها وَهنت  

. فت   وضع 

فتح - لك يف العلم والنظر واإلبداع فابدأ من حيث بدأ  إذا شئَت أن ي 

 اآلخرون ال من حيث انتهوا، ألنه قد يكون ما انتهوا إليه خطًئا ال صواًبا.

ريقات من كتب بعض املتقّدمي  - ما أمجَل أن تستفتح صباَحك بقراءة و 

تب اجلاحظ لتشحذ ذهنك وَتزيد فهمك وترشح صدرك  ككتاب سيبويه أو ك 

 لطلب.وتعينك عىل ا

تات وقتك وتَضّن  - كيف تريد أن تكون عامًلا وأنت تلقي إىل العلم بف 

 عليه باحلّظ األجزل من ساعاتك وتزمَحه بكّل تافهن من شغولك وأعاملك؟ 

العلم صاحب  ال يفارق ومنهاج حياة ال يتخلَّف. ومتى ظننت أن  -

مت حماالً  بوسعك أن تدرك العلم بأن ختلِّل به أيام هلوك فقد ظننت عجًزا  ور 

ليس العامل هو الغزير احلفظ أو التصنيف، ولكن العامل هو الذي يعلم  -

ما خيرج من رأسه، فيعرف دليله وعّلته ولوازمه واالعرتاضات عليه واجلواب 

عنها، قال سعدون: قلت للكسائي: )الفراء أعلم أم األمحر؟( فقال: )األمحر 

 فكًرا وأعلم بام خيرج من رأسه(.أكثر حفًظا، والفراء أحسن عقاًل وأنفذ 

ترداد  احلفظ مخسي مّرة يف مخسة أوقات متباعدة أفضل من ترداده مئة  -

 مرة يف جملس واحد.

 ال بّد للعامل  أن يتحىّل بقدر كبري من اجلرأة حمفوفن بقدر كبري من احلذر. -

جد الطالب األذكياء. - م و  جد املعّلم احلاذق امل له   متى و 
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علوم يرجع سبب  صعوبتها إىل أهنا ال حتتاج إىل ذكاء، وإنام بعض  ال -

 حتتاج إىل صرب طويل ودءوب مستمّر.

ينبغي للمفّكر وصاحب العلم أن يوازن بي اخللطة والعزلة، فإن أكثر  -

 األفكار تنقدح يف اخللطة وختتمر يف العزلة.

رك  آفات القراءة مخس: ضعف  التأّمل، وإغفال  احلفظ للمهّم، وت -

 التقييد للنّادر، وعدم  املراجعة للمحفوظ واملقيَّد، وقّلة  َتكرار الكتاب اجلّيد.

نحن إىل إقامة دورات يف )كيفية القراءة البطيئة( أحوج  منا إىل دورات  -

 يف )كيفية القراءة الرسيعة(.

لن يبقى لك من قراءتك إال ما كّررته فحفظته أو كتبته فراجعته أو  -

 سته أو دّرسته.خلّصته فدرَ 

بعض األفكار ال تنقاد إليك وال جتود بمكنوهنا عليك إال إذا صددّت  -

جران أياًما ورّبام سنَي.  عنها وعاقبَتها باهل 

ق إلتقان علمن ما أو مسألةن ما هي عىل الرتتيب: التأليف  - أفضل  الطُّر 

 فيه، وتدريسه، وتلخيصه.

 ون مقلًِّدا مصيًبا.أن تكون جمتهًدا خمطًئا خري  من أن تك -

 طول  االشتغال باملسائل اجلزئية ي ضعف استحضاَر املسائل الكلية. -

يف ظني أنه ال يستطيع أحد أن يطلع عىل كل علم ويقرأ يف كل فّن إال  -

بقدر من الغباء يعينه عىل ذلك. وُيتاج أيًضا إىل قدر من احلمق ليفتي فيها 

 كلها.
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ها كقول إمامنا اخلليل رمحه اهلل: )إين ألغلق  مل تعَمل كلمة  يف نفيس عملَ  -

 عيّل بايب فام جياوزه مّهي( 

د املنصف  - هم يف عاّمة القضايا عىل النظر املجرَّ
ال يبني الناس  غالَب آرائ 

إىل أدلتها، وإنام يبنوهنا عىل احلدس أو اإلل ف أو االستحسان، ثم يطّوعون 

 األدلة لذلك.

د باحلجج الظاهرة باعرتاضات سخيفة ال يزيد عىل الرّد عىل القول املؤيَّ  -

 أن يقّويه وعىل أن يدّل عىل جهل الراّد وعىل أن ُيرَمه االنتفاع بصوابه.

ا يف نفيس فإذا هي الكتب التي  - نظرت  يف الكتب التي ال يزال أثرها ممتدًّ

ا مّرة واحدًة فبألين  ما  حفظتها أو كّررُتا أو خلّصتها. أما الكتب التي قرأُت 

 أتبّي  أثَرها.

إن استغلقت عليك اليوم مسألة فال تيئس من معاودُتا، فلعلها ت فتح  -

لك غًدا، يقول ابن جني: )راجعت أبا عيل نيًفا وعرشين سنة يف مسألة حتى 

 تبينت يل (.

، ولكن أصعَب منه اإلبانة  عنها  - توليد املعاين الدقيقة وتشقيقها صعب 

حتى يتصّورها يف نفسه ويعقَلها كتصّور كاتبها هلا  وجودة  إبرازها للمخاطب

 وعقل ه إياها.

د اليقي  - كام األخطاء. ولن حتّس برَب  لن تبلغ سامَء الصواب إال عىل ر 

ّك.  إال إذا شواك هليب  الشَّ

لن تستطيع أن تشعب مّهك عىل العلم وتوّفره عىل حسن النظر حتى  -
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ن ّما يتهافت عليه غوغاء الناس تطوَيه عن كثري من الّلغو وترغب به ع

 وغثراؤهم.

التأصيل الراسخ يف العلم يسّهل عليك قراءة املطّوالت بعده وي ضاعف  -

 فهمك هلا وبرَصك بانتزاع فوائدها والقدرة عىل ربطها بنظائرها وعدم نسياهنا.

ال بد لطالب العلم مهام بلغ فهمه وقوي عزمه من صاحب معي. وقد  -

كر أن سيبويه  قال لصاحب له بعد موت اخلليل: )تعال نتعاون عىل إحياء ذ 

 علم اخلليل(.

 أ وىل خطوات طلب العلم أخذ احلّظ الكايف من النوم. -

قال عيسى بن عمر شيخ سيبويه: )ما زلت أكتب حتى انقطع سوائي(  -

 أي ظهري. وبمثل  ذلك صاروا علامء 

ى الكتب أشّد من هنم - َ
ك يف قراءُتا متى وجدتَّ أن هنمك يف رش 

واالنتفاع هبا فاعلم أنك قد بدأت تنحرف عن جادة العلم إىل هواية اجلمع 

 واملفاخرة 

ه باطاًل استغالل  بعض أصحاب املآرب له.  - ليس يعيب احلقَّ وال يصريِّ

. ا تركوا قوله خمافَة ذلك لضاع احلّق وساد الباطل   ولو أن العلامء كلام عرفوا حقًّ

، فكم من يا طالَب العلم،  - وددك، فخذ منه أو َدع  ّزك وس 
فظ هو ع  احل 

 متظاهر بالعلم منتحلن رسَمه كّشفته امَلحارض  وجَلت عنه املباَدهات  

قبل عىل من يرى فيه خمايَل الذكاء من طالبه وأن  - ينبغي للمعّلم أن ي 

يقّربه وخيتّصه برضب من املعاملة  ليحّبب إليه العلم ويشّجعه عىل التحصيل. 
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يف كتب الرتاجم أن اخلليل كان إذا رأى سيبويه رّحب به، وقال: )مرحًبا بزائر و

َمّل(. وكان أبو حّيان عظيم التقدير للطلبة األذكياء، وكان يقبل عليهم  ال ي 

 وينوه هبم. ولذلك ظهر منهم املرادي وابن هشام وابن عقيل والسمي احللبي.

العلم مقدار  من اإلحساس  ال َتكث ر إصابة العامل حتى جيتمع له مع -

 بالفنِّ وجمايل اجلامل َيكسبه صدَق التوّجس وقّوة احلدس وف راسة الظّن.

أسهل طريقة تستطيع أن تضبط هبا علاًم من العلوم هي أن ختتار كتاًبا  -

 مناسًبا من كتبه وختتمه مراًرا عىل أوقات متفّرقة حتى تستظهر أكثره 

  حتى يتكلَّم يف غري فنِّه.ال يزال  الرجل مستوًرا معاًَف  -

فه بالدعاء له بالرمحة   - إذا طالعَت كتاًبا وانتفعَت به فال تبَخل عىل مؤلِّ

ه عليك.  واملغفرة ، فإن هذا من أدنى حقِّ

االستغراق يف بحث املسائل الدقيقة جيعل املرء أعلَم الناس هبا، ولكنه  -

 قد يصبح مع ذلك أجهَل الناس بكل ما سواها.

ذاكرة لالختبارات تكشف عن عجيب قدرة اإلنسان عىل القراءة امل -

واحلفظ متى ما صّح منه العزم  ذلك بأن كثرًيا من الطالب يستطيع أن يستظهر 

يف ليلة االمتحان عرشات الصفحات، وربام مئاُتا  فكيف لو استمّر عىل ذلك 

ه؟  عاّمة دهر 

ّر بك الّشعر الذي خذوا هذه الوصّية من أيب عثامن اجلاحظ: )وإذا م -

 يصلح للمَثل واحلفظ فال تنس حّظك من حفظه(.

وقبَله قال ابن املقفع: )اعلم أنه ستمّر بك أحاديث تعجبك إما مليحة 
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وإما رائعة. فإذا أعجبتك كنت خليًقا أن حتفظها، فإن احلفظ موّكل بام مل ح 

 وراع(.

ك إذا مل تدرسه دَرَس. -  علم 

كم العلم وتستحرض أبوابه بمجرد ال تظنّن أنك قادر عىل أ - ن حت 

القراءة، بل ال بد لك من احلفظ والتكرار والتلخيص ووضع اجلداول كام يفعل 

 الطالب الصغار 

ه، قال أبو حاتم  - ال ينال اإلنسان العلَم حتى يكون هو شغَله ومهَّ

نا  لألصمعي: )إنك حتفظ من الرجز ما مل ُيفظه أحد ( قال: )إنه كان مهَّ

 نا( وسَدم

نقل صاحب )الفصوص( عن األصمعي أنه كان له دفرت يقيِّد فيه  -

عر ليسهل عليه مراجعتها واستحضارها   رءوس حمفوظاته من الشِّ

ز عن )حتقيقه( العصبة  - يؤّلف الرجل من علامئنا األوائل الكتاَب يعج 

و القوة من الرجال عىل طول تعاورهم له وإمهال الزمان هلم. أال ما أشدّ   أل 

 ضعفنا 

طريقة ربط احلرف باحلرف للحفظ قديمة، قال ابن رستم: )سألت  -

التوزي عن التحنيب والتجنيب، أهيام يف اليدين وأهيام يف الرجلي؟( فقال: 

 )اجليم مع اجليم(.

لس بيته. -  ال يكون الرجل طالَب علم حتى يكون ح 

ا، ومنها من الكتب ما حقه احلفظ، ومنها ما حقه أن جتعل لك فيه وردً  -
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ما يقرأ مرة، ومنها ما يقرأ مرات، ومنها ما يتصفح تصفًحا، فأعط كل ذي حّق 

 حّقه.

 حياة  الع لم قتل ه. -

قد ي عاب العامل بقول )ال أدري( يف ما استنباطه يسري، قال ابن جني:  -

 )وكان األشبه بقدر سيبويه أن ال يقف يف قياس ذلك وأن ال يقول ال أدري(.

جة الضعيفة خري من االعتضاد هبا ألنه قد يكون يف ذكرها إسقاط احل -

 متعلَّق للخصم يشغب به ويرصف به النظر عن احلجج القوية.

│ 
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